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O tripé da 
sustentabilidade

Como este 
trabalho foi feito

A base de construção deste documento 

conciliou o desenvolvimento de nossas 

soluções com os temas materiais apontados 

por nossas partes interessadas a partir 

de uma pesquisa na internet. Segundo a 

pesquisa, o desenvolvimento de soluções 

inovadoras, as relações trabalhistas e 

relacionamento com fornecedores, são 

os principais pontos de atenção do setor 

de consultoria. Reforçamos a discussão 

dessas questões nas reuniões periódicas das 

Unidades de Negócio em 2012, valorizando 

o relacionamento com nossas partes 

interessadas. 

O escopo do relatório inclui as 

informações sobre projetos desenvolvidos 

durante os anos de 2011 e 2012, assim como 

o desempenho dos indicadores econômicos 

e sociais do negócio consultoria da 

Keyassociados. As informações sobre os 

indicadores de desempenho ambiental, 

correspondem às atividades do escritório de 

São Paulo da Keyassociados.

Para você que tem dúvidas sobre  
quais os temas que fazem parte do conceito 
de sustentabilidade empresarial, de acordo 
com a Global Reporting Initiative:
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E
ste é o terceiro relatório de sustentabilidade da Keyassociados e visa demonstrar o 
desempenho da empresa nos anos de 2011 e 2012, já que mudamos a periodicidade 
do relatório para bienal. 

Assim como nos anos anteriores, um de nossos desafios foi a escolha do formato 
mais adequado para publicação de nossas atividades e desempenho. Isso porque, 
entendemos que uma empresa de consultoria especializada em soluções sustentáveis 
tem o compromisso de demonstrar mais que suas estratégias e o desempenho de gestão. 
Temos a responsabilidade de informar à sociedade sobre as discussões em torno do tema 
sustentabilidade, com o intuito de desmistificar o conceito e apresentar sua aplicabilidade 
no dia a dia das operações. 

Pensando nisso, optamos pelo formato Revista que traz editorias que abordam temas 
sobre gestão, tecnologia e finanças, sendo essas as frentes mais trabalhadas em 2011 e 2012. 
O objetivo aqui é apresentar ferramentas que apliquem a sustentabilidade no core business 
das empresas, pois dessa forma é possível identificar os ganhos tangíveis e intangíveis dessa 
mudança de posicionamento, no qual o lucro está totalmente relacionado à gestão de 
riscos, à preservação do meio ambiente e ao respeito às pessoas e à sociedade.

Já a matéria central busca demonstrar o que de fato está sendo feito pelo 
desenvolvimento sustentável das cidades. Na Rio+20, o conceito Cidades Sustentáveis foi 
amplamente discutido, contudo, as ações ainda estão engatinhando e o mega evento 
novamente deixou claro que, necessitamos de mais empenho dos governantes rumo ao 
desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza no mundo. Não dá para 
esperar mais 20 anos para pensar o quê fazer, mais que isso, é preciso decidir como fazer. Já 
estamos ultrapassando o sinal vermelho. Estamos indo além da urgência! 

Esperamos com esta publicação, contribuir na disseminação do conhecimento 
sobre sustentabilidade empresarial,  haja vista que no início dessa jornada, muitas 
dúvidas surgem quanto ao que de fato está de baixo do triple bottom line.Além 
disso, apresentamos aqui as principais soluções que nós desenvolvemos e temos 
implantado rumo ao desenvolvimento sustentável, bem como o nosso desempenho em 
sustentabilidade nos anos de 2011 e 2012. Boa leitura! 

CONsElhO EditOriAl
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Especializada em 
Soluções Sustentáveis, a 
Keyassociados demonstra 
sua evolução de negócios 
e práticas internas numa 
trajetória de 15 anos

Q
Quando um grupo de amigos se 
uniu para fundar uma empresa 
de consultoria especializada em 
qualidade, não imaginavam o 

que viria pela frente. Os desafios somados 
às oportunidades foram surgindo e, pouco 
a pouco, a empresa se consolidava em um 
mercado emergente que pareceria ter tudo 
para crescer. 

E cresceu. Mas, no início não foi nada fácil. 
Dividindo um escritório de pouco mais de 45 
m2, situado na Rua Baronesa de Itú, no bairro 
Santa Cecília (SP), os seis colaboradores, 
contando com os sócios, que além das funções 
de administradores do negócio ainda atuavam 
como consultores técnicos, se dedicavam a seus, 
apenas, dois clientes. Porém, na medida em que 
as novas frentes eram descobertas, a equipe 
se especializava para angariar novos clientes. 

Uma empresa 
em franco 
crescimento

Histórico da busca por excelência 

1997 1998 20011999 20022000 2003

Fundação da 

Keyassociados | Foco 

dos negócios em 

Qualidade

Certificação NBR ISO 

9002:1994

Certificação NBR ISO 

14001:1996 | Adoção do 

Balanced Scorecard - BSC

Gestão organizada por 

processos

Implantação do SGI (ISO 9001, ISO 

14001 e OHSAS 18001)

Início dos workshops internos 

periódicos

Criação do Planejamento 

Anual | Criação das Unidades de 

Negócios | Estabelecimento da 

Agenda de Eventos Sociais

Da esquerda para 
direita, os sócios: 
alexandre L. 
Hernandez, carlos 
Delpupo, Marco 
antônio Fujihara, 
ricardo valente, 
Fernando Lopes  
e William abud
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equipe 
multidisciplinar 
atende às reais 

necessidades 
dos clientes

2005 20072006

Criação dos Comitês Técnicos | Aprovação na 

1a fase do ciclo de avaliação do PNQ 2005 | Conquista 

do Prêmio Banas | Primeiro cliente para assessoria  

ao Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE,  

da BM&F Bovespa

Medalha de prata no Prêmio Paulista da Qualidade da Gestão – PPQG | 
Conquista do Prêmio Banas | Estruturação das Unidades de Sustentabilidade e 

Carbono | Encontro com fornecedores e comunidade do entorno para o incentivo

de Boas Práticas de Sustentabilidade | Primeiro cliente para assessoria ao 

Dow Jones Sustainability World Index – DJSI | Publicação do Código de Ética

Medalha de ouro no Prêmio Paulista da 

Qualidade da Gestão – PPQG |
Primeiro Inventário de Emissões de Gases 

de Efeito Estufa | Parceria com a SOS Mata 

Atlântica | Fundação da Sustain Capital

• Desde o início de suas  
operações até o momento,  
a Keyassociados prestou consultoria 
para cercade 1600 clientes.
• Setores de atuação: Mineração; 
Financeiro; Energia; Prestação  
de Serviços; Participações; 
Engenharia e Construção Civil; 
Logística; Saneamento; Industrial; 
Óleo e Gás; Varejo; Aeronáutico; 
Portuário. 

Desempenho 2011 e 2012
• A empresa gerou o valor 
econômico de R$ 12 milhões, 
distribuído da seguinte forma: 
Governo (20%); Equipe (70%); 
Despesas gerais (10%). 
• Implantamos 19 sistemas  
de gestão certificados nas áreas 
de Qualidade, Saúde e Segurança 
Ocupacional e Meio Ambiente, 
contribuindo com a redução  
de impactos nessas áreas.
Das 8 empresas listadas no índice 
de Sustentabilidade Dow Jones,  
a Keyassociados prestou 
consultoria em 3.
Índice de satisfação do cliente: 
92,93% de aprovação do trabalho 
de consultoria; 98,06% em auditoria 
e 96,75% em treinamento.
Pelo sexto ano a Keyassociados 
publica seu Inventário de Gases  
do Efeito Estufa de acordo com  
a metodologia GHG Protocol.  
Para compensar nossas emissões, 
contribuímos, em parceria  
com a SOS Mata Atlântica,  
com o plantio de 1.280 mudas.

2004

Conquista do Prêmio Banas – GIR – Gestão Integrada 

de Resultados | Início do estudo sobre Sustentabilidade 

– análise comparativa do PNQ com as certificações, 

normas e assessoria ao questionário Dow Jones 

Sustainability World Index – DJSI

números da Keyassociados

2.2 2.3 2.82.42.1

“Nessa época resolvemos 
buscar especialização 
na área ambiental e 
então,aumentamos nosso 
portfólio que até o momento 
se resumia em ISO 9000 e 
PNQ (Prêmio Nacional de 
Qualidade)”, relembra Ricardo 
Valente, sócio diretor comercial 
da empresa. 

Além do empenho da 
equipe em executar o trabalho 
com eficiência, os sócios 
estavam sempre atentos 
às tendências de mercado 
e em tudo o que estava 
acontecendo no mundo, 
sobretudo, relacionado ao 
tema de meio ambiente, 
pois na época o termo 
sustentabilidade era pouco 
difundido e incipiente na esfera 
empresarial. 

Em meados de 2005, a 
Keyassociados começou 
o seu primeiro projeto de 
sustentabilidade relacionado 
aos recém-criados Índices de 
Sustentabilidade nas Bolsas de 
Valores (Dow Jones e ISE). 

Em 2006, com a entrada dos 
sócios Marco Antônio Fujihara 
e Carlos Henrique Delpupo, 
o conceito de soluções 
sustentáveis foi amplamente 
discutido e incorporado pela 
empresa. Novos negócios, tais 
como Mercado de Carbono e 
Fundos Sustentáveis, passaram 
a fazer parte do portfólio e a 
marca Keyassociados foi sendo 
fortalecida no mercado.

Nessa trajetória, a equipe 
aumentou, novos sócios com 
experiências diversas foram 
agregados e, 15 anos depois, a 
Keyassociados se posiciona entre 
as mais conceituadas consultorias 
de médio porte especializadas 
em Soluções Sustentáveis no Brasil, 
com portfólio de 34 produtos e 
serviços aos seus clientes. Além dos 
negócios na sede em São Paulo, a 
empresa possui escritórios filiais em 
Minas Gerais e Porto Alegre.

Missão Prover soluções sustentáveis por meio de fornecimento 
de serviços de assessoria e estruturação econômica, técnica e 
socioambiental de negócios. 

visão Ser uma organização sustentável reconhecida pela sociedade 
pela inovação, excelência, agilidade e integridade. 

valores Ética; foco; cooperação; competência; transparência; 
comprometimento; trabalho em equipe; e empreendedorismo.

Valores organizacionais
4.8
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2009 20112010

Redefinição da Governança Corporativa | Implantação do Sistema Microsiga – 

Totvs | Ciclo de Engajamento com as Partes Interessadas para análise do código 

de conduta e para elaboração do primeiro relatório de sustentabilidade | 

Publicação do livro Sustentabilidade e Mudanças Climáticas | Publicação do  

livro O Valor das Florestas | Adesão ao Selo Paulista da Diversidade

Fundação da WayCarbon e da SSE | Publicação do 

primeiro Relatório de Sustentabilidade  - 2009

Início das atividades do escritório de Porto Alegre 

(RS) | Publicação do segundo Relatório de 

Sustentabilidade  - 2010 | Criação da Fintec | Criação 

do Fundo CleanTec 

2008

Início das atividades do escritório de 

Belo Horizonte (MG) | Estrutura da 

gestão por Unidades de Negócios 

| Criação Código de Conduta | 

Adesão ao Pacto Global
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Em 2011, a Keyassociados consolidou o seu 
modelo de gestão por Unidades de Negócio 
independentes, cuja estrutura confere 
autonomia administrativa e técnica/comercial 
aos sócios gestores. Como sustentação para 
que as estratégias possam ser realizadas foi 
estruturado um modelo de gestão por processos, 
inserido no sistema de gestão corporativo  
e desdobrado da seguinte forma:  

Processos de negócios 
• DMP – Desenvolvimento de Mercados  

e Parceiros; 
• FS – Fornecimento de Soluções; 
• QCP – Qualificação de Colaboradores  

e Parceiros; 
• DS – Desenvolvimento de Soluções.

Processos de apoio
• MEL – Melhoria; 
• AMB – Ambiental; 
• RS – Responsabilidade Social; 
• SI – Segurança da Informação.

“Ter Unidades independentes faz com que 
o trabalho seja realizado de forma isolada ou 
individualizada, então tivemos que retomar a visão 
integrada no desenvolvimento de nossas soluções. 
A ideia é ter um modelo convergente, no qual 

Os riscos relacionados aos negócios da 
Keyassociados são classificados como:  
• Reputação – associado às questões éticas, 
à confidencialidade de informações de 
clientes, à qualidade do serviço prestado; 
• Regulatórios – mudanças regulatórias 
significativas que possam interferir e 
impactar em produtos e serviços.

gestão interna

gerenciando riscos

uma equipe filtre as informações 
e distribua para as Unidades 
trabalharem dentro de uma única 
linha, evitando que os clientes as 
vejam como empresas distintas”, 
avalia William Abud, sócio diretor 
da Keyassociados.

Desde 2009, foram estruturados, 
com base nos conceitos do Sigma 
Guiding Principles, o Comitê de 
Accountability – composto pelos 
sócios diretores – e mais quatro 
comitês técnicos, denominados, 
Capitais: Financeiro, Processos, 
Humano, Social e Ambiental, com 
o objetivo de acompanhar as 
ações adotadas pela empresa 
e propor melhorias na gestão. 
No final de 2010, houve a fusão 
dos Capitais: Social e Ambiental, 
criando o Capital Socioambiental; 
e ainda; do Humano com o de 
Processos.

Anualmente, são realizadas 
auditorias interna e externa que 
observam os processos de gestão, 
administrativos e operacionais.

4.94.1

4.11

Quem faz parte da empresa
O modelo de sociedade empresarial da 

Keyassociados é composto por sócios que 
participam efetivamente na geração de 
negócios e no desempenho dos resultados. 

Ao todo, 119 colaboradores compõem  
o quadro funcional de cada negócio, sendo:  
6 sócios diretores, 11 sócios gestores, 78 sócios 
consultores, 6 estagiários e 18 colaboradores 
que compõem a equipe corporativa(comercial, 
administrativa, financeira e técnica). A empresa 
ainda conta com o apoio de mais 41consultores 

sócios (gestores/ consultores)
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o
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4.2 4.44.12.8

A empresa segue, 
rigorosamente, as cláusulas 
dos contratos firmados com 
os clientes e fornecedores 
e qualquer risco que possa 
comprometer a reputação da 
empresa é analisado e tratado 
pelo comitê de accountability.

o clima descontraído é 
predominante na empresa

autônomos que atuam em 
projetos específicos.

Nesse modelo, a estrutura 
de governança da 
Keyassociados é horizontal, 
sendo a administração geral 
exercida pelos sócios diretores 
e a responsabilidade pela 
administração das Unidades de 
Negócios é atribuída aos sócios 
gestores.

A Keyassociados preza pelo bem estar de seus 
sócios e colaboradores e incentiva a realização 
de ações que visam à qualidade de vida como 
a formação de grupos para caminhadas e 
participação em corridas organizadas “é uma 
forma de prevenir o sedentarismo e manter a 
equipe unida” diz Fabiana Nunes, gerente de 
Recursos Humanos. A Empresa também promove 
ginástica laboral semanalmente no escritório de 
São Paulo e, em 2012, pela primeira vez, realizou a 
“Semana Zen” na qual foram realizadas uma série 
de atividades como ginástica laboral, palestras 
sobre como evitar e controlar o stress, consultas 
com nutricionistas, reflexologia e quickmassage.

Qualidade de Vida
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estratégia e Portfólio de Negócio Negócios do grupo

A empresa desenvolve soluções sustentáveis 
aplicadas à atualidade com visão de longo 
prazo. Ou seja, o que busca oferecer para  
seus clientes são serviços capazes de gerar 
valor compartilhado, que mantenham uma 
gestão equilibrada, visando à perenidade  
dos negócios e benefícios à sociedade  
e ao meio ambiente. 

As soluções sustentáveis desenvolvidas pela 
Keyassociados buscam estimular a adoção 
de boas práticas em diferentes setores da 
economia, divididas em três frentes: gestão, 
tecnologia e finanças. Os mercados atendidos 
estão segmentados como: 

• iniciativa privada (cerca de 90% do 
faturamento) e;

•  pública (cerca de 10% do faturamento). 

Em 2011, as estratégias de negócios  
da Keyassociados consideraram os grandes 
eventos que ocorrerão no país nos próximos 
quatro anos. O foco na infraestrutura desses 
eventos motivou a empresa a ampliar a lente 
sobre as soluções voltadas à tecnologia  
e finanças e, em 2012, a empresa consolidou 
essas vertentes de atuação. 

O primeiro passo já foi dado com  
a restruturação da Unidade de 
Sustentabilidade para elaborar metodologias 
capazes decriar um ciclo de geração de 
valor para a empresa que envolve desde 
diagnóstico até balanço de ganhos tangíveis 
em sustentabilidade. E ainda,  
as tecnologias para tratamento de água  

2.92.6

2.4

2.7

2.52.22.1

e efluentes desenvolvida pela 
SSE (Soluções Sustentáveis em 
Efluentes); soluções completas 
em energia solar (térmica 
e fotovoltaica) fornecidas 
pela Helios Strategia; os 
Fundos de Previdência 
Sustentável estruturados para 
a MongeralAegon; Fundo 
de Cleantech administrado 
pela Performa; e o projeto de 
elaboração do Plano Regional 
de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos na Bacia do 
Rio dos Sinos (RS). 

Na consultoria em sistemas 
de gestão, a empresa focou 
em produtos de segurança 
da informação, tema 
abordado pelas empresas 
devido à necessidade de 
gerenciamento de riscos,  
e em produtos para agregar 
valor ao negócio, como o 
Seis Sigma. Destaque para 
o desenvolvimento de 
softwares e outras ferramentas 
informatizadas para apoiar  
a consultoria, tais como: 
Symlex (sistema de 
monitoramento de requisitos 
legais); Sym (gerenciador  
de sistemas corporativos  
de gestão); Around(sistema  
de gerenciamento  
de indicadores GRI).

EC2

coNsULtoria

tecNoLogia

Key consultoria (Unidades de negócios: UNIVE;  
UNISMS; UNIRS; UNISUS – Integração e Fintec);  

Waycarbon; antever

FiNaNÇas
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Valorize seu negócio por  meio da sustentabilidade

Metodologias voltadas para a geração 
de valor são fundamentais para 
o desenvolvimento organizacional

E
xistem diferentes teorias que tentam 
explicar a forma pela qual o modelo  
de gestão sustentável agrega valor  
ao negócio, porém trabalhar esse 

conceito na prática ainda representa desafios 
para as organizações. A realidade é que  
a sustentabilidade passou a ser um fator de 
mercado que pode ser tanto um risco como 
uma oportunidade. A empresa que consegue 
trabalhar esse fator de forma adequada, 
certamente se diferenciará no mercado por  
ser mais eficiente, valorizando a marca, 
mitigando riscos na cadeia de suprimento  
e antecipando-se às tendências.

Gerando resultados tangíveis

Acessível
A implantação de um 

ciclo de geração de valor é 
acessível à todas as empresas. 
Uma organização de grande 
porte, no entanto, tem mais 
potencial em função da 
escala de atividades, mas 
qualquer empresa pode fazer 
esse trabalho para avaliar 
o potencial impacto que a 

Diante deste cenário,  
a Keyassociados elaborou uma 
metodologia que consiste  
em desenvolver um ciclo  
de geração de valor para  
a empresa. O ciclo começa 
com uma profunda análise 
da situação atual da empresa 
em relação ao desempenho, 
práticas e gestão, “eu digo 
que é um ‘checkup’, completo 
que nos mostra exatamente 
como a empresa está e nos dá 
as diretrizes para trabalharmos 
os principais pontos fracos 
identificando possibilidades  
de melhoria e de agregar 
valor”, explica a consultora. 

Em seguida, é realizado  
um benchmark para avaliar  
o posicionamento da empresa 
em relação aos principais 
players do mercado, do  
ponto de vista de gestão  
e desempenho, melhores 
práticas do setor, tendências, 
principais temas e riscos  
de médio e longo prazos.

O próximo passo é identificar 
os principais stakeholders, 
internos e externos, conhecer 
suas percepções sobre riscos, 
valores agregados pelas  
ações em sustentabilidade  
e possibilidades concretas  
de atuação. Isso possibilita  
a antecipação de tendências, 
identificação de vetores de 
atuação e avaliação de 
potencial de melhoria nos 
canais de comunicação da 
empresa, com suas principais 
partes interessadas. Neste 
momento é feita a conexão 
entre as aspirações dos 
stakeholders e a estratégia 

atual de engajamento  
do cliente. 

A partir do diagnóstico  
e do engajamento com 
as partes interessadas, são 
elaborados Planos de Ação 
para as rotinas e gestão da 
empresa com o objetivo 
de promover a melhoria de 
desempenho nos temas críticos, 
bem como potencializar  
a geração de valor. E para 
orientar a empresa na  
busca por esse objetivo,  
são elaborados indicadores e 
métricas específicos. O também 
sócioconsultor, Joaquim Libânio, 
destaca que um bom indicador 
deve ser simples de modo que 
toda organização compreenda 
sua aplicabilidade, ser de fácil 
mensuração e alta correlação 
com o objetivo desejado, além 
de ter clara atribuição de 
responsabilidades dentro da 
organização. Ainda segundo 
o consultor, é importante 
que estes Indicadores 
sejam desdobrados do nível 
estratégico para o nível 
operacional de modo que 
todo colaborador compreenda 
como suas funções e ações 
impactam o indicador em 
questão e o desempenho  
da empresa. Neste sentido,  
é muito importante que 
a organização integre os 
Indicadores de Sustentabilidade 
na remuneração variável  
de seus funcionários.

Algumas iniciativas são 
de retorno imediato, como 
a redução de custos, por 
exemplo, por meio de um 
programa de eficiência 

energética ou redução 
de perdas nos processos 
produtivos. Para outras ações 
o retorno é no longo prazo e 
necessitam de maior esforço 
pela organização, como os 
programas de qualificação 
e desenvolvimento de 
fornecedores. 

Joaquim explica que  
mais do que orientar  
e propor iniciativas objetivas  
é necessário tangibilizar, 
sempre que possível, os ganhos, 
demonstrando valor para  
a organização, seja por meio 
da redução de custos, acesso 
a novos mercados ou fontes 
de financiamento, aumento 
do poder de precificação, 
redução de riscos ou mesmo 
atender a expectativa de 
um stakeholder relevante, 
alinhando estes objetivos 
específicos à estratégia da 
empresa. A tangibilização dos 
ganhos em sustentabilidade é 
realizada por meio do balanço 
periódico dos indicadores  
e métricas estabelecidos, o que 
possibilita uma comunicação 
interna e externa mais 
consistente e objetiva.

A sócia consultora da 
Keyassociados, Natalia 
Pasishnyk, analisa que 
as empresas, apesar de 
conhecerem o conceito, 
ainda não têm muito claro 
por onde começar e não 
visualizam o que exatamente 
agrega valor ao seu negócio, 
o que traz dúvidas sobre  
o quanto essa mudança 
custará para a empresa,  
bem como o potencial  
de geração de valor.
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Projetos relacionados à geração de valor 
em 2011 e 2012: 8 (líderes no setor de energia, 
siderurgia, logística e sucroalcooleiro) 

SuStentabilidade em númeroS

O sucesso da 
implementação do ciclo 
de geração de valor está 
diretamente ligado ao 

Comprometimento

comprometimento de toda 
equipe da empresa. Para 
isso, as iniciativas devem ser 
viáveis, ou seja, algo que não 
fuja da prática e cultura da 
empresa, justamente para 
não atrapalhar as atividades 
de rotina e não comprometer 
o empenho dos funcionários.

O trabalho de 
disseminação de 
conhecimento inicia na 
diretoria com foco em 
estratégia, sem desviar 
do objetivo da empresa 
e,posteriormente, é realizado 
no nível operacional, para 
a efetiva implementação 
e assim todo o quadro 
funcional é envolvido no 
processo. 

Natalia ressalta que a área 
de sustentabilidade não 
pode ser isolada das demais, 
o que comumente acontece. 
É importante que a área 
interaja diretamente com os 
departamentos financeiro, 
gestão de riscos, operacional 
e assim por diante, caso 
contrário, ela pode se tornar 
um custo para empresa, “em 
teoria, a ideia é que a área 
seja integrada ao ponto que 
não precise mais de uma 
área específica dedicada 
a sustentabilidade, mas isto 
exige um grau de maturidade 
muito grande sobre o 
assunto, assim o primeiro 
passo é ter uma área bem 
estruturada e conectada às 
demais”, finaliza.

Para muitas empresas,  
a sustentabilidade ainda é vista 
como custo, e acaba ficando 
em segundo plano. Segundo 
Joaquim, as empresas precisam 
começar a encarar esse fator 
como investimento. Para ele, 
essa é a forma mais coerente 
de atuar em sustentabilidade. 
Ainda, o consultor destaca 
que a metodologia permite 
identificar oportunidades  
e possibilidades que possuam 
linhas de financiamento  
e instrumentos econômicos 
para acesso à empresa,  
o que alavanca iniciativas 
internas sem aumentar  
os custos. A Keyassociados  
vem trabalhando na 
identificação e estruturação 
de modelos de negócio 
sustentáveis, que geram valor 
para a empresa assim como 
para seus stakeholders.

Muitas organizações 
ainda não entendem como 
a sustentabilidade está 
relacionada ao seu negócio, 
a Keyassociados procura fazer 
essa conexão para que a 

empresa entenda como este 
tema de grande destaque na 
atualidade está relacionado ao 
core business da organização. 

Entender as conexões, 
ou seja, os impactos, as 
oportunidades e os riscos,é 
fundamental para elaborar 
um plano de ação alinhado à 
estratégia da empresa. Hoje, 
as empresas estão evoluindo 
para isso, mas ainda possuem 
ações em sustentabilidade sem 
conexão com a estratégia. 
A partir do momento que se 
cria uma estratégia única, 
as ações ficam mais claras e 
consistentes. 

Esse ciclo de geração de 
valor, desde a concepção e 
implantação – que envolve o 
diagnóstico e disseminação 
do conhecimento, o plano 
de ação e definição de 
indicadores e metas, os testes 
de aplicabilidade e robustez e 
a implantação efetiva – até a 
consolidação dos resultados e 
o balanço de ganhos tangíveis 
em sustentabilidade, tem a 
duração média de seis meses 
a dois anos, dependendo do 
estágio de entendimento da 
empresa sobre o tema, do tipo 
de negócio, além de outros 
fatores.

Investimento

sustentabilidade tem em seu 
negócio e identificar como 
podem ser alavancadas 
oportunidades. 

O importante é a empresa 
ter muito claro porque está 
tomando essa iniciativa. Os 
motivos podem ser diversos, 
algumas empresas visam 
eficiência operacional, outras, 
diferenciação competitiva 
e ainda têm aquelas que 
o foco é um novo modelo 
de negócio. O que não é 
adequado é visar apenas o 
marketing institucional, sem 
estar embasado e ligado à 
estratégia da empresa.

15

Pequenas e médias empresas têm cada 
vez mais adotado práticas sustentáveis

A participação 
de representantes 
de pequenas e 
médias empresas 
se intensificou 
nos workshops 
ministrados pela 
Keyassociados. 
entre os anos 2011 
e 2012 tivemos  
a participação  
de 376 pessoas

sustentabilidade não 
é só para os grandes

N
os últimos anos as empresas de 
pequeno e médio porte estão 
direcionando o seu olhar para  
a sustentabilidade e percebendo  

que uma melhor orientação a respeito do  
tema e simples iniciativas, fazem toda a 
diferença no resultado dos seus negócios.

Segundo um estudo feito pelo Sebrae, 
em maio de 2012, os consumidores estão 
cada vez mais conscientes sobre os impactos 
gerados pelas atividades humanas, que 
influenciam diretamente no futuro do planeta. 

Consequentemente, estão se tornando  
mais exigentes e a preferência por marcas  
e produtos obtidos a partir de processos com 
menor impacto ambiental e degradação  
social, tem aumentado. 

O mesmo estudo demonstra que 3,9 mil micros 
e pequenos empresários brasileiros já vêm se 
posicionando em função dessa forte tendência, 
cada vez mais presente na legislação e nos 
mercados, e entendem que tecnologias, práticas 
gerenciais, produtos e serviços sustentáveis são 
diferenciais de competitividade global.

Gestão
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1º Definição de objetivos e elaboração 
de políticas;

2º Mapeamento de processos;

3º Definição de indicadores;

4º Estabelecimento de rotinas e 
implantação de procedimentos;

5º Monitoramento e mensuração dos 
processos;

6º Análise crítica dos dados e das 
informações;

7º Avaliação interna dos processos;

8º Elaboração de planos de ação;

9º Adequação de processos e de 
eventuais não-conformidades;

10º Avaliação externa dos processos;

11º Certificação do Sistema de Gestão. 

11 passos para a implantação  
de um sistema de Gestão

Fluxo para Implantação 
de sistema de GestãoDe acordo com a sócia 

gestora da Unidade Visão 
e Excelência Empresarial 
da Keyassociados, Amanda 
Netto, o mito acerca do tema 
“Sustentabilidade” – termo 
excessivamente reproduzido, 
mas nem sempre traduzido 
em práticas de gestão 
– faz com que algumas 

ações que preconizam a 
sustentabilidade financeira 
das empresas passem 
despercebidas. 

Com os recursos 
financeiros mais restritos, 
a implantação de ações 
sustentáveis em empresas 
pequenas pode até parecer 

mais difícil do que em uma 
grande empresa, mas um 
Planejamento Estratégico 
mais apurado, pode tornar-
se um grande aliado no 
processo decisório dessas 
empresas, contribuindo com 
o direcionamento assertivo 
dos aspectos relacionados  
à sustentabilidade.

Algumas práticas como 
o controle do consumo de 
energia, água e papel e 
adesão à coleta seletiva de 
lixo podem ser facilmente 
realizadas pelas empresas e 
contribuem com a diminuição 
de impactos ambientais, 
adequação a novos marcos 
legais e até identificação 

de novas oportunidades, 
“Essas ações têm impacto 
direto no relacionamento 
com o mercado e podem 
até se tornar um fator de 
competitividade”diz o sócio 
diretor da Keyassociados, 
Alexandre Hernandez.

Dentre as práticas adotadas, 

destacam-se o reuso de 
água, utilização de lâmpadas 
eficientes, sensores energéticos, 
entre outros. Em casos mais 
avançados, muitas empresas, 
quando possível, transformam 
o próprio resíduo em matéria 
prima, que além de reduzir os 
custos, evita que o resíduo seja 
enviado à aterros sanitários.

Além das práticas comuns, 
existe um portfólio de ações 
à disposição das médias e 
pequenas empresas, que 
buscam uma gestão mais 
eficiente. No entanto, são 
ações que demandam mais 
tempo de implantação, 
mobilização de pessoal 
e investimento. Cabe às 
empresas analisar o que 
realmente buscam como 
estratégia ou diferencial e 
verificar a possibilidade e 
viabilidade de aplicação de 
acordo com sua realidade.

A Gestão de Riscos, por 
exemplo, é uma prática 
que aborda desde aspectos 
meramente operacionais até 
aqueles mais estratégicos, 
buscando em sua essência, 

independente do nível em que 
for instaurada, a sinalização e 
o tratamento dos elementos 
que possam gerar algum tipo 
de perda para as empresas. 
E práticas que evitam perdas, 
qualquer que seja o tipo, em 
última instância, cobre por si só 
eventuais investimentos.

O seis sigma também 
faz parte deste portfólio. 
Atualmente, empresas de 
pequeno e médio porte 
já utilizam esta ferramenta 
como método consolidado 
de melhoria de processos no 
Planejamento Estratégico, 
e dessa forma, demonstram 
a preocupação com a 
geração de valor e com a 
otimização em suas atividades. 
A metodologia Seis Sigma 

consiste num conjunto de 
ferramentas, que se concentra 
na redução e ou eliminação 
da incidência de erros, defeitos 
e falhas nos processos, “na 
medida em que são feitas as 
análises, antes da execução 
do processo, é possível 
antecipar possíveis falhas e 
evitar perdas financeiras”, 
explica o consultor Sidney 
Grefenhagen, especializado 
nessa metodologia.

O Mapeamento de Processo 
é uma prática inerente e 
transversal às metodologias 
acima citadas. Simples, objetivo 
e normalmente básico para 
sustentar outras ações, ele pode 
constituir-se no desafio inicial 
para as pequenas empresas 
alçarem outros rumos no 

Como começar?

Práticas comuns

Mais ações

conceito de sustentabilidade. 
“Nesse contexto, novamente, 
é notório que uma vez voltado 
à redução de erros, defeitos 
e falhas nos processos, seus 
resultados possibilitam a 
conversão dos custos, para sua 
aplicação, em investimentos”, 
enfatiza Amanda.

Por fim, estruturar sistemas de 
Gestão e se adequar às normas 
internacionais como ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 
8000, seguido das respectivas 
certificações, também são 
práticas que contribuem para 
uma gestão sustentável.  
Essa conjunção assegura 
processos padronizados, 
eficientes e seguros.

eMPResa DeCIDe IMPlantaR uM sIsteMa De Gestão

DeFIne objetIvos  
e PolítICas

MaPeIa os PRoCessos

MelhoRIa  
Contínua

CeRtIFICa sIsteMa De Gestão

MonItoRa PRoCessos

RealIza avalIação 
exteRna

RealIza avalIação 
InteRna
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Garantir que  
os empregados  
da cadeia de 
fornecedores 
recebam o mesmo 
tratamento que  
os seus, passou de 
uma boa prática de 
gestão à exigência 
de mercado

Responsabilidade social   também do lado de fora

D
esde quando 
o conceito de 
responsabilidade 
social empresarial 

ganhou força, o discurso 
que a mudança deve 
ocorrer de dentro pra fora 
tem sido reproduzido. O que 
faz sentido, já que antes 
de exigirmos que os outros 
adotem boas práticas de 
gestão, devemos arrumar  
a própria ‘casa’. 

Para compreender a 
complexidade deste tema, 
vamos primeiramente refletir 
sobre o que uma empresa 
que adota boas práticas de 
gestão interna tem a ver com 
a exploração do trabalho 
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Saiba como agir

númeroS da KeyaSSociadoS

Para monitorar as práticas da cadeia  
de fornecimento de grandes clientes, 
pertencentes aos setores de Telecomunicações, 
Agroindústria e Financeiro, a Keyassociados 
mantém o sistema Sym (Gerenciador de 
Sistemas Corporativos de Gestão) que gerencia 
e avalia mais de 2.400 fornecedores.

• Entender e conhecer sua cadeia de suprimentos (impactos positivos e negativos);
• Identificar as fraquezas e oportunidades;
• Estabelecer melhoria nos processos: produtivo, funcional e na cadeia como um 

todo;
• Identificar pontos críticos para a gestão de riscos e potencializar as oportunidades;
• Monitoramento do processo com verificações independentes (auditoria externa e 

interna);
• Relato das atividades e processos;
• Disseminar as boas práticas para a sociedade. 

Disseminado práticas sustentáveis

Norma sA 8000

A aderência à Estratégia  
para a Sustentabilidade exige  
das organizações o sério 
compromisso com a cadeia  
de valor. Trata-se da gestão do 
processo produtivo considerando 
aspectos ambientais e sociais.

Dentre as iniciativas 
pontuais estão: instituir política 
para fornecedores, abordar 
o relacionamento com 
fornecedores no Código  
de Ética da empresa, programas 
de engajamento e ainda, 
auditorias e exigências de  
padrões internacionais 
(certificações), além da adesão  
a compromissos globais. 

Alguns setores têm 
particularidades que devem 
ser consideradas, como por 
exemplo, o setor bancário. Os 
bancos financiam as atividades 
econômicas de outros setores, 
sendo assim, devem considerar  
a cadeia de valor de seus clientes. 
Não basta oferecer crédito,  
é preciso avaliar a finalidade do 
mesmo, bem como seus efetivos 
impactos socioambientais. Por isso, 
os bancos têm estruturado áreas 
específicas para o gerenciamento 
de risco socioambiental na  
análise de crédito.

A SA 8000 é uma norma 
internacional orientada para 
pessoas, com base nos direitos 
humanos, direitos da criança 
e direitos fundamentais do 
trabalho. A norma trata da 
qualidade das relações e 
condições do ambiente de 
trabalho e por isso, além da 

análogo ou escravo ou infantil?

A questão é que no 
cenário de terceirização e 
quarteirização das atividades 
tornou-se quase impossível 
dissociar o que de fato é 
parte da gestão interna, do 
que cabe ao fornecedor. 
Isso porque, são cada vez 
mais recorrentes denúncias 
de empresas que mantém 
trabalhadores em condições 
desumanas ou de exploração, 
prestando serviços para 
empresas de reputação no 
mercado, mas, que não tem 
gerenciado com o mesmo rigor 
aplicado à gestão interna, sua 
cadeia de fornecimento.

Segundo a sócia gestora 
da Unidade Responsabilidade 
Social da Keyassociados, 

Rosmary Delboni, a questão é 
tão séria que muitas empresas 
acabam por perder clientes, 
credibilidade e assistir a perda 
de valor de suas ações no 
mercado devido à falta de 
gerenciamento de risco na 
cadeia de fornecimento. “É 
lamentável que ainda existam 
empresas assumindo uma 
posição de que não tem 
nenhuma responsabilidade 
com o trabalho análogo 
ou escravo ou infantil no 
fornecedor, porque não produz 
nada, somente compra, até 
porque, além do aspecto moral 
há o aspecto legal”, comenta.

A fiscalização sobre a 
atuação responsável das 
empresas perante seus 
fornecedores está em 
evidência. Diariamente, temos 
conhecimento, principalmente 
pela mídia, de casos que 
comprometem a reputação de 
grandes empresas. E para não 
ser mais uma dessas empresas, 
o ideal é agir preventivamente 
adotando estratégias de 
gerenciamento de riscos e 
monitoramento da cadeia de 
fornecedores, independente 
do setor da economia ao qual 
empresa está inserida. Este é o 
grande desafio da atualidade.

certificação interna,  
a empresa deve orientar 
e comprometer seus 
fornecedores com os 
requisitos da norma, que são: 

• Trabalho infantil; 
• Trabalho forçado e/ou 

análogo ou escravo; 

• Segurança e Saúde 
Ocupacional; 

• Liberdade de associação 
e direito à negociação 
coletiva; 

• Discriminação; 
• Práticas disciplinares; 
• Horário de trabalho; 
• Remuneração.

Ausência de gerenciamento de risco na cadeia 
de fornecedores pode comprometer os negócios
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Ações que contribuam para 
o relacionamento interno  
e que promovam a igualdade  
entre os trabalhadores estão  
no radar das empresas

A   
gestão de pessoas compreende  
às ações direcionadas aos recursos 
humanos. O foco é no desenvolvimento 
de pessoas, tratando a eficiência das 

relações entre o empregador e o empregado 
que tragam benefícios para ambos os lados.  
E nessa relação, o papel da liderança  
é fundamental. 

Mas, quais são os desafios no arcabouço  
da gestão de pessoas? Por exemplo, criar um 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas que inclua 
treinamentos, desenvolvimento de lideranças  
e plano de carreira aliado a um conjunto  
de benefícios, pode ser grande atrativo para 
manter bons profissionais e, ainda, contribui  
para a redução da rotatividade que implica  
em custos administrativos e na queda  
de produtividade e qualidade. 

Entretanto, não é somente esse o ponto. A 
gestão de pessoas reúne uma gama de questões 
ligadas às relações trabalhistas e garantia de 
direitos, alvos de muitas discussões. Segundo 
levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), no Brasil,  
o salário das mulheres é 28% menor do que  
dos homens. Em 2011, elas receberam em  
média R$ 1.343,81 enquanto eles ganharam  
R$ 1.857,63. O Banco Mundial também 

Desafios da gestão 
de pessoas
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números da Keyassociados 2011

• Do total de 173 
colaboradores e sócios, 47% 
são homens e 53% mulheres. 

• A alta liderança é 
composta por 12 sócios, 
sendo 70% homens e 30% 
mulheres. 

• Foram realizados 81 
treinamentos internos, 
somando o total de 2733 
horas, o que corresponde 
a uma média de 16 horas/ 
empregado. 

• 100% dos colaboradores  
e sócios consultores 
receberam análises de 
desempenho em 2011.

apresentou à Câmara Federal 
um estudo que demonstra essa 
diferença: para cada US$ 1 
recebido por trabalhadores 
homens, US$ 0,73 é pago para 
as mulheres que exercem a 
mesma função.

A discussão também é antiga 
no âmbito global. Tanto que 
na última versão da GRI, a 3.1, 
foram revisados os indicadores 
de práticas trabalhistas (LA),  
e a questão de gênero 
passou a ser incorporado 
em determinados aspectos. 
O guideline da GRI aborda, 
em uma de suas dimensões, 
indicadores para mensurar as 
boas práticas das empresas 
com seu público interno. 
Aspectos relacionados  
à atração e retenção 
de talentos, rotatividade, 
treinamento, saúde e segurança 
ocupacional, entre outros, 
também fazem parte  
do protocolo, inclusive  
nos suplementos setoriais.

Uma ferramenta que pode 
contribuir significativamente 
com um modelo bem 
estruturado de gestão de 
pessoas é a Norma SA8000. 
Este padrão promove, no 
longo prazo, uma mudança de 
cultura organizacional, com a 
instituição de política  
e padronização dos processos 
de gestão de pessoas que 
garantam boas práticas no 
ambiente interno e na cadeia 
de fornecedores.

De acordo com a 
sócia gestora da Unidade 
Responsabilidade Social  
da Keyassociados, Rosmary 
Delboni, as empresas começam 
a dar mais atenção a essas 
questões. “Temos visto entre 
nossos clientes grande interesse 
em produtos que abordam 
processos internos em relação  

LA13LA12LA10LA1

à gestão de pessoas.  
As questões sobre equidade  
de gênero ou como atrair  
e manter talentos têm ganhado 
força devido à alta de ofertas 
de trabalho em alguns 
setores, antes essencialmente 
masculinos”, comenta Rosmary. 

Nos anos de 2011 e 2012, 
a Unidade Responsabilidade 
Social prestou consultoria para 
oito clientes, monitorando 204 
empresas fornecedoras nos 
aspectos críticos, abordando 
questões sobre gestão de 
pessoas. Os principais resultados 
que podem ser apontados  
e/ou esperados são cerca  
de 35.000 pessoas abrangidas  
por um modelo de gestão 
pautado por critérios de 
responsabilidade social.

Questões sobre gestão 
de pessoas têm ganhado 
espaço nas empresas

 Os países do BRICs (Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia)  
poderiam ter liderado a Conferência. Ainda estamos no discurso de 
‘terceiro mundista’ que já acabou. Essas economias juntas já ultrapassam  
a economia européia. Incomoda-me a política de ‘pires na mão’ 
a qual nos colocamos frente aos países ditos de primeiro mundo 

A 
pós 20 anos da ECO 92, mais uma 
conferência sobre o desenvolvimento 
sustentável e meio ambiente ocorreu  
em junho de 2012. Mas ao contrário  

do que era esperado, a Rio+20 acabou sem 
nenhum resultado concreto depois de tantas 
divergências de opiniões e posicionamentos  
dos chefes de Estados. 

Bem, na minha visão, a Rio+20 teve dois 
momentos que considero como negativo e 
positivo, respectivamente. O primeiro foi a crise 
econômica ter contaminado a Conferência, pois 
dado o fato da crise europeia estar se alastrando, 
o poder de negociação dos chefes de Estados 
limitou-se às urgências no curto prazo, não 
ultrapassando a fronteira de seus mandatos.  
E a crise ambiental é algo muito mais complexa 
que a crise econômica – que deve passar 
daqui uns dois ou três anos. A ambiental exige 
estratégias e políticas no longo prazo, pois se  
a temperatura da Terra subir dois graus,  
a economia de todo o mundo mudará. Então,  
o quedeve ser pensado agora? 

Marco Antônio Fujihara,  
sócio diretor de Relações 

Institucionais da Keyassociados

Rio+20: Governos 
demonstraram 
superficialidade na 
discussão sobre 
a crise ambiental, 
mas a participação social 
superou as expectativas

O segundo momento, e que considero bem 
importante, foi a participação da sociedade nas 
discussões sobre o desenvolvimento sustentável 
do planeta. Na Eco 92, eu fazia parte do Governo 
e me recordo que a participação da sociedade 
foi bem tímida. Dessa vez foi bem diferente, 
registrando mais de seis mil eventos realizados 
no Rio de Janeiro durante a Rio+20.  A Cúpula 
dos Povos foi um dos espaços para as discussões 
do Terceiro Setor e no Forte de Copacabana 
empresas, prefeituras e ONGs discutiram juntos os 
impactos das mudanças do clima e as estratégias 
para o desenvolvimento sustentável.  

Esse movimento foi muito importante porque 
marca o processo de mobilização social, haja 
vista que a sociedade civil engajada tem 
capacidade para influenciar as políticas e 
pressionar os governantes na tomada de decisões 
sobre o assunto. Eu acredito que agora temos que 
fazer um esforço para manter essa mobilização 
da sociedade civil, pois assim, todos poderão 
exigir do Governo mudanças efetivas nos 
próximos anos, mas visando, pelo menos, 2050. 

ARtIGo Por Marco Antônio Fujihara
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Cidades sustentáveis

O que está por trás desse conceito que   parece tão distante de ser alcançado?

Bristol (Inglaterra)

Hannover (Alemanha)

Copenhagen (Dinamarca)

Aalborg (Dinamarca)

Toledo (Espanha)

Rio de Janeiro (Brasil)

Buenos Aires (Argentina)

Malmö (Suécia)

Santiago (Chile)

Amsterdan (Holanda)

Estocolmo (Suécia)

Sydney (Austrália)

São Paulo (Brasil)

Marselha (França)

Leipzig (Alemanha)

Freiburg (Alemanha)

Montevidéu (Uruguai)

Portland (Estados Unidos)
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mas além do discurso, o que de 

Destaques das cidades brasileiras 

são Paulo

No Brasil, os prefeitos estão atentos a essa 
tendência, e nas grandes cidades como São 
Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, têm trabalhado 
no Plano Estratégico das ações. Isso porque  
se entende que antes de tudo é preciso ter um 
amplo diagnóstico da cidade e então, desenhar 
o plano de ação no curto (até 2014), médio 
(2014–2020) e longo prazo (2020–2050).  
As metas já foram estipuladas para o curto prazo 
– embora o Plano do Rio de Janeiro apresente 
metas para até 2016 – e serão acompanhadas 
anualmente por um Conselho formado por 
representantes de todas as secretarias e órgãos 
envolvidos na administração pública. 

Na prática, já foram 
implementados projetos de 
melhoria da mobilidade urbana 
como o uso de ciclovias em 
260 km de extensão na cidade 
do Rio de Janeiro e o uso de 
combustíveis mais limpos na 
frota de ônibus coletivo em 
São Paulo, e nas duas cidades, 
foram reforçados os programas 
habitacionais. Além disso, no 
Rio foi feito o primeiro Inventário 
de Emissões de Gases do Efeito 
Estufa (GEE) da Cidade, e 
ainda, implementado o Centro 
de Operações para monitorar 
as condições climáticas e 
prever as medidas para evitar o 
desmoronamento e mortes em 
áreas de risco.     

lei do Plano de metas 
 Aprovada em fevereiro de 2008, a lei determina 
que todo prefeito, eleito ou reeleito, apresente o 
Programa de Metas da gestão em até 90 dias após a 
posse. Esse programa deve ter as prioridades, ações 
estratégicas, indicadores e metas quantitativas para 
cada um dos setores da administração pública 
municipal, subprefeituras e distritos da cidade.

P
ensar na cidade ideal que ofereça 
transporte eficiente, moradia decente 
para seus habitantes, segurança, saúde, 
educação e cultura acessível e com 

qualidade para todos, pode mesmo parecer 
impossível na sociedade em que vivemos hoje. 

Já somos mais de sete bilhões de habitantes 
no mundo, sendo que cerca de 50% vivem em 
áreas urbanas, o que revela enormes desafios 
ditos como básicos: infraestrutura, saneamento e 
acesso à energia e água potável, por exemplo. 

A beira de um colapso mundial, discurso 
dos mais alarmistas, os governantes têm se 
mobilizado na busca de soluções eficientes para 
essas questões, pois perceberam que da forma 

fato está sendo feito? 
como estamos seguindo não será 
possível chegarmos até 2050, 
sem o agravamento de doenças, 
pobreza extrema e frequentes 
desastres naturais.

E se as mudanças climáticas 
já são uma realidade, quem 
sentirá primeiro os seus impactos 
serão os pobres, que vivem em 
condições desumanas a beira 
de córregos, rodeados de lixo e 
sem acesso à água potável. Não 
é à toa que o tema de Cidades 
Sustentáveis foi tão discutido na 
Rio+20, com destaque para a  
erradicação da pobreza.

A cidade de 
são Paulo 
garante a 
continuidade 
de ações por 
meio da lei do 
Plano de metas

Curitiba também se destaca 
pela boa organização do 
transporte público, implantado 
nos anos70, que busca manter 
baixo custo operacional, 
oferecendo serviço de 
qualidade para a população. 
A tarifa é integrada, 
permitindo deslocamentos  
por toda a cidade com  
a mesma passagem  
e nos domingos e feriados,  
as passagens custam menos 
para que as pessoas possam 
transitar e aproveitar os 
diversos atrativos da cidade.

Outras cidades do mundo 
são consideradas referências 
em boas práticas, como por 
exemplo, Vitoria-Gasteiz, na 
Espanha, que foi escolhida 
como a Capital Verde 
Europeia 2012. Na cidade,  
99% da população tem  
acesso a serviços básicos 
(saúde, escolas, lojas  
de alimentos e estruturas  
para atividades culturais  
e de lazer) e a áreas verdes 
num raio de 300 metros do 
entorno de suas residências, 
sendo todas essas ações 
medidas por indicadores  
de excelência.

28
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Rio de Janeiro

Curitiba

Política municipal sobre mudanças  
do Clima e Desenvolvimento sustentável 
 Instituída em janeiro de 2011, a lei fixou 
metas de redução de emissões de GEE da 
cidade, com foco numa transversalidade de 
aspectos: Mudanças Climáticas; Padrões de 
Produção e Consumo e Transporte; Fontes de 
Energia Renováveis; Pesquisa e Tecnologia 

Proteção Ambiental  
é uma preocupação antiga  
da Gestão Pública   
 Em Curitiba, a preocupação 
com o meio ambiente é mais 
antiga, surgindo na década de 
60, quando a gestão municipal da 
época passou a elaborar planos 
e projetos para criar áreas de 
proteção ambiental, investiu em 
parques, reservas de vegetação 
nativa, proteção de recursos 
naturais e controle de enchentes.

Atualmente, a organização  
do transporte público de  
Curitiba é referência no Brasil

Com 260 Km 
de ciclovias, 
a cidade do 
Rio de janeiro 
é considerada 
a Capital da 
Bicicleta

o que foi discutido sobre o tema na Rio+20? 
A Conferência das Nações Unidas sobre 

o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 não 
poderia deixar de fora um tema tão importante 
quanto esse, haja vista que para atingir o mínimo 
do Desenvolvimento Sustentável é fundamental  
a participação e o comprometimento  
dos Governos, o que requer uma gestão  
pública eficiente e capaz de promover  
o desenvolvimento econômico, social e humano, 
com menor impacto social e ambiental.   

Num evento paralelo, cerca de 20 prefeitos 
das maiores cidades do mundo, integrantes da 
C40 Cities(sigla em inglês para Grupo de Cidades 
Líderes em Mudanças Climáticas), se reuniram 
para discutir as metas de redução das emissões 
de GEE. A C40 é uma entidade internacional 
composta por 59 prefeituras para a troca de 
experiências sobre o combate e adaptações  
às mudanças climáticas.

para o Desenvolvimento 
Sustentável; Gestão de Resíduos; 
e Ecoeficiência. Além disso, a 
Prefeitura elaborou um Plano 
Estratégico com metas para dez 
áreas, que incluem educação, 
saúde, segurança, trabalho e 
renda, entre outras. 

O resultado foi o acordo  
que prevê a redução das 
emissões de 1 bilhão de 
toneladas de GEE até 2030.  
O volume estipulado é 
equiparado ao total das 
emissões de um país como  
o México durante um ano. 

A iniciativa tem parceria 
com o Banco Mundial que 
irá financiar os projetos das 
megacidades, com o foco  
em resíduos sólidos, pois estudos 
realizados comprovaram que 
o gás metano emitido pela 
decomposição do lixo tem  
um potencial de aquecimento 
global 21 vezes superior  
ao gás carbônico.  

É preciso mais transparência das ações de sustentabilidade no setor público

Uma prática proveniente do setor privado tem ganhado força na esfera pública: a 
publicação de relatórios de sustentabilidade. Esses relatórios têm complementado os 
mecanismos de prestação de contas já utilizados pelas prefeituras, como, por exemplo, 
o Portal da Transparência. 

As prefeituras têm adotado a metodologia que melhor se enquadra à sua gestão, 
contudo, a Global Reporting Initiative (GRI) criou um suplemento setorial específico para 
a gestão pública. Por enquanto, nove cidades sendo a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, a pioneira no Brasil ao publicar o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade em 
junho de 2012. 

“Fornecer uma métrica transparente como ferramenta para a cidadania, para a 
gestão municipal e para apoiar a  internalização da variável “sustentabilidade” no 
pensamento e funcionamento do serviço público são grandes méritos da adoção do 
GRI pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro”.

sérgio Bersseman, Presidente da Câmara técnica de  
Desenvolvimento sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro
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números da Keyassociados

Em 2011, a Keyassociados foi contratada para atuar na elaboração do primeiro 
Relatório de Sustentabilidade da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, estruturando 
os temas relevantes a serem tratados, coletando os dados para atender aos indicadores 
GRI e, ainda, na elaboração dos textos que reúnem as principais estratégias, a gestão 
dos recursos e a eficiência administrativa da Prefeitura.

Alguns dos principais desafios 

o que pensam alguns dos especialistas 

Resíduos sólidos – A geração de resíduos sólidos urbanos 
no Brasil cresceu 1,3%, de 2011 para 2012, índice que 
é superior à taxa de crescimento populacional urbano 
no país no mesmo período, que foi de 0,9%, segundo a 
Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (ABRELP). Ainda segundo a ABRELP, 
cerca de 58% desses resíduos teve destinação final 
adequada no ano de 2012, porém a quantidade que 
foi destinada inadequadamente cresceu em relação 
ao ano anterior, totalizando 23,7 milhões de toneladas 
que seguiram para lixões ou aterros controlados, que do 
ponto de vista ambiental pouco se diferenciam dos lixões, 
pois não possuem o conjunto de sistemas necessários 
para a proteção do meio ambiente e da saúde pública.

mobilidade urbana – Os transportes coletivos estão  
cada vez mais lotados. Nas megacidades, o trânsito está 
caótico. Em 2012, São Paulo registrou congestionamentos 
com a média de 102,2km por dia, de acordo com  
a Rede Nossa São Paulo.

saneamento básico – 56% de domicílios brasileiros não 
têm acesso a saneamento (IBGE – PNSB 2008), o que 
agrava o risco de doenças e a mortalidade infantil.  
Este problema ainda impacta outro, a poluição dos rios  
e oceanos.

saúde e educação de qualidade – Programas que levam 
saúde para as casas têm sido positivos para a prevenção 

das grandes metrópoles:
de doenças, mas ainda é muito pouco para garantir 
qualidade na saúde. Na educação, embora 91,5%  
das crianças entre 4 e 17 anos estejam na escola, 49,8%  
dos jovens até 19 anos não concluíram o ensino 
fundamental (PNAD/IBGE – 2009). 

inclusão social e cultural – Grande parte da população 
que vive nas periferias das grandes cidades, algo em torno 
de 42% (IPEA-2010), estão à margem de direitos. A falta 
de dinheiro e as longas distâncias impossibilitam que essas 
pessoas desfrutem de arte, lazer, turismo e espaços públicos 
de promoção à cultura e à igualdade.

Geração de trabalho e renda – Cerca de 30% da 
população trabalha informalmente (PNAD/IBGE – 2009).

Responsabilidade pelo Clima mundial - Em 2011, o Brasil 
emitiu 2,4 bilhões de toneladas de CO2e, 12% desse  
total é proveniente da indústria de petróleo, segundo  
o Greenpeace. A redução de emissões dos combustíveis 
fósseis requer políticas e iniciativas baseadas no 
conhecimento aprofundado do ambiente urbano. 

segurança Pública - A segurança é uma das necessidades 
humanas básicas, portanto é um pré-requisito para 
qualquer tipo de desenvolvimento sustentável. Em 2011,  
o Brasil ocupava o terceiro lugar no índice de criminalidade 
da América do Sul, segundo o Escritório das Nações Unidas 
Sobre Drogas e Crimes.

“A Biodiversidade é um dos grandes componentes que 

qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável de 

cidades deve abordar, considerando a quantidade de co-

benefícios associados.”   

munir soares, Gestor da unidade sustentabilidade

“Atualmente, o crescimento econômico de um 

Município, Estado ou País, está intimamente ligado  

à degradação dos recursos naturais. Repensar esse  

modelo não é mais uma opção, é uma necessidade  

para garantir o bem estar das gerações futuras,  

mas essa revolução só será possível quando o poder  

público e poder privado aprenderem a compartilhar  

a responsabilidade ao invés de dividi-la.”

marcos torres, Gestor da unidade de sustentabilidade

A construção 
de Cidades 
sustentáveis 
depende da 
sinergia entre 
Governo, 
iniciativa privada 
e sociedade civil

o papel da iniciativa privada e da sociedade civil 

Dois atores são decisivos no processo  
de construção das cidades sustentáveis ao  
criar sinergia com o Estado. De um lado, as 
empresas que podem fomentar políticas 
públicas, gerar empregos e produzir com  
mais eficiência, promovendo o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental das regiões  
onde estão inseridas.

Do outro lado, a sociedade civil que deve 
fiscalizar as ações implementadas pelos 
governos e também articular políticas públicas 
que visam o desenvolvimento social e humano. 

na construção de cidades sustentáveis
O Programa Cidades Sustentáveis, 
criado pela organização não 
governamental Rede Nossa São 
Paulo, busca criar espaços para 
que os cidadãos exerçam  
a cidadania, trabalhem com 
indicadores específicos para  
as cidades e, ainda, mobilizem  
a sociedade para colocar  
a sustentabilidade na agenda dos 
partidos políticos e candidatos. 
Saiba mais sobre o programa em: 
www.cidadessustentaveis.org.br.

“A sustentabilidade vai além da implementação de processos 

e indicadores que visam o equilíbrio das questões econômicas, 

ambientais e sociais. É necessário que haja engajamento com  

as partes interessadas, bem como uma comunicação leal  

e ética do desempenho de sustentabilidade.”

Alexandre l. Hernandez, sócio Diretor de sistema de Gestão

“Hoje em dia não se pode discutir planejamento  

público sem considerar a variável de mudança do clima. 

Eficiência energética de prédios, mobilidade social com 

transportes menos carbono intensivos e gestão adequada  

de resíduos orgânicos, além de estratégias para lidar com 

eventos extremos do clima, são e serão cada vez mais 

importantes em uma gestão responsável e sustentável.”

Carlos Delpupo, sócio Diretor técnico

da Keyassociados sobre o assunto:
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E
m vigor desde 2010, a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) visa a destinação 
dos resíduos sólidos gerados no Brasil 
impondo uma série de regras, metas e 

responsabilidades para os poderes público e 
privado e sociedade civil organizada.

Dentre as inúmeras diretrizes previstas  
na lei que visam reduzir a geração  
e estabelecer ações para disposição final, 
ambientalmente correta, de rejeitos e resíduos 
sólidos, a elaboração de Planos de Gestão  
de Resíduos Sólidos para Estados e Municípios  
é uma das mais relevantes. 

A lei estabelece que o conteúdo mínimo  
do Plano estadual deve conter estipulação 
de metas para: (i) redução, reutilização e 
reciclagem, com vistas a reduzir a quantidade 
de resíduos e rejeitos; (ii) aproveitamento 
energético dos gases gerados nas unidades 
de disposição final de resíduos sólidos e (iii) a 
eliminação e recuperação de lixões, associadas à 
inclusão social e à emancipação econômica de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Com relação aos Planos municipais, 
devem prever, dentre outros, a criação de 
procedimentos operacionais e especificações 
mínimas a serem adotados nos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos. 

O prazo para a apresentação do referido 
Plano encerrou em agosto de 2012 e segundo 
pesquisa realizada, entre os meses de maio e 
julho de 2012, pela Confederação Nacional 
de Município (CNM), de 3.457 municípios 

Destino dos 
resíduos sólidos

A solução dos municípios
Uma particularidade da PNRS é priorizar 

a destinação de recursos para consórcios 
públicos que unem pequenos municípios para 
a apresentação de um único Plano. Com 
experiência em formação de consórcios entre 
municípios, a sócia gestora acredita  
que mesmo com o prazo para a entrega de 
Planos encerrado, os consórcios ainda são  
uma tendência por serem em uma solução 
eficiente “são formados por municípios pequenos,  
com pouca arrecadação, em busca do  
mesmo objetivo” explica.

Para a sócia consultora da Unidade SMS da 

Keyassociados, Thais Gozzi Cazzaro, dentre os 
benefícios que os consórcios proporcionam à 
região onde está inserido podem se destacar 
melhoria socioeconômica, assim como 
da qualidade ambiental, saúde pública e 
saneamento básico, além de economia em 
escala em termos de gestão de resíduos sólidos, 
inclusão social e atendimento à Lei.

O primeiro passo para a elaboração de um 
Plano consorciado é realizar um diagnóstico 
da situação atual com caracterização dos 
resíduos gerados, identificação de áreas de 
disposição inadequadas, serviços públicos e 

Ninguém consegue imaginar um mundo 
sem produção e consumo, mas o que fazer 
com o resíduo gerado por essas ações?

entrevistados (cerca de 62% do total do país), 
apenas 314 (9%)  atenderam à exigência legal. 
De acordo com a lei, a não apresentação do 
Plano implica na perda do direito de receber 
recursos do governo federal para investir em 
qualquer forma de manejo de resíduos sólidos.

A sócia gestora da Unidade Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde Ocupacional da 
Keyassociados, Ângela Cardoso, avalia que é 
difícil prever uma data para que a Política esteja 
implantada plenamente, “os municípios estão 
preocupados, mas esbarram em dificuldades 
com recursos financeiros e ausência de 
cobrança efetiva para que a lei seja cumprida”, 
explica. Ângela também enfatiza que a fase de 
implantação dos Planos apresentados será de 
longo prazo por envolver informação, mudança 
de hábitos, aplicação de recursos, infraestrutura 
e tecnologias de tratamento.

Curiosidades

A lei define rejeito como o lixo que  
não tem como ser reciclado, reaproveitado, 
reusado ou coprocessado, tendo que ser 
destinado de acordo com sua classificação 
– perigoso e não perigoso –, enquanto 
que resíduo, é o material que pode ser 
reaproveitado. Sem esse conhecimento,  
os cidadãos misturam rejeito e resíduo  
e os destinam para o mesmo lugar: aterro 
sanitário, por exemplo. 
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Logística reversa
Há alguns anos, setores 

cujos resíduos são pneus e 
embalagens de agrotóxicos, 
exercem, conforme 
determinação de lei,  
a logística reversa, que 
está ligada ao ciclo de 
vida do produto e consiste 
num conjunto de ações 
para facilitar o retorno dos 
resíduos aos seus geradores 
para que sejam tratados ou 
reaproveitados. Outros setores, 
como de eletroeletrônicos, 
ainda estão evoluindo  
no assunto.

Com a instituição da PNRS 
essa obrigatoriedade da 
logística reversa se estende 
a outros setores. As metas e 
procedimentos específicos 
de cada setor ainda estão 
sendo discutidas e devem 
ser regulamentadas, 
preferencialmente, por meio 

Benefícios
Mais do que contribuir com o meio ambiente, 

a PNRS, se bem implementada, pode reverter 
em benefícios econômicos e sociais.

Resíduos como pneu, papel, plástico, vidro, 
entre outros, podem ser reaproveitados, e esse 
processo implica em geração de emprego, 
criação de um novo produto, formação de 
cooperativas de catadores, entre outros.

Um exemplo prático citado por Ângela, 
são os entulhos, que por muito tempo eram 
destinados à aterros sanitários, até perceberem 
que pode ser reutilizado na própria obra “hoje 
existem as chamadas cidades sustentáveis, 

cujas edificações foram construídas com 
entulho. Essa ação, além de desafogar  
o aterro, evita custos com transportes para  
o deslocamento, emissões de gases do efeito 
estufa, entre outros benefícios. Na minha  
visão, o mesmo pode ser feito com outros  
tipos resíduos”, conta a gestora.

Ainda segundo Ângela, o processo  
de reciclagem e reutilização de resíduos, 
envolve geração de emprego, incentivo à 
novas tecnologias e responsabilidade social, 
visto que ao desativar um lixão, por exemplo, 
é necessário pensar nos catadores que 
dependem do local para viver.

Abrangência
A Lei também determina responsabilidades 

ao poder privado. Com exceção às micro e 
pequenas empresas (MPE) - com faturamento 
anual de até R$ 2,4 milhões - que geram apenas 
resíduos sólidos domiciliares (papel, lixo comum), 
toda empresa precisa apresentar um plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, fiscalizado 
pelo município onde atua.

Apesar da não obrigatoriedade, os micro e 
pequenos empresários podem e devem começar 

a implantar um plano de resíduos de acordo com 
sua realidade. Ir além da básica coleta seletiva 
de materiais, racionamento de energia e reuso 
de água, passando a entender toda a cadeia 
de matérias-primas e insumos em que a empresa 
está envolvida, pode ser um diferencial na disputa 
por um contrato ou serviço.

Uma ação que as micro e pequenas empresas 
podem apresentar é a Coleta Seletiva Associada. 
O volume de resíduo orgânico, por exemplo, 
gerado por uma pequena empresa não é 
suficiente para soluções alternativas tecnológicas, 
porém, se somado à outras empresas de uma 
mesma região, o volume apresentado pode 
justificar o uso de uma tecnologia que gere 
energia, por exemplo,  
“o gás metano gerado nos aterros é uma fonte 
de energia e pode se tornar uma fonte alternativa 
de renda para cidades”, explica Ângela.

infraestrutura da região, atividades econômicas, 
aspectos sociais, educação ambiental e 
outras atividades, além da análise de ciclo de 
vida e busca por metodologias diferenciadas 
para a implantação. Ângela explica que a 
Keyassociados apresenta propostas de manejo 
de resíduos que sejam menos impactantes para 
o meio ambiente e economicamente viáveis ao 
município “identificamos áreas favoráveis para 
a disposição final, possibilidade de implantação 
de soluções compartilhadas, procedimentos 
operacionais, regras de transporte, programas 
e ações de educação ambiental, programas e 
ações voltadas à participação de cooperativas 
e associações de catadores e outras ferramentas 
de controle de desempenho operacional”.

Os projetos de elaboração do Plano Regional 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos 
municípios que fazem parte do Consórcio Público 
de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos (Pró-Sinos) e do Consórcio 
Intermunicipal da Região Centro Oeste do 
Rio Grande do Sul (CIRC), elaborados pela 
Keyassociados, são provas da efetividade dos 
consórcios.

Ambos os Planos foram finalizados em 2012 e já 
renderam avanços estruturais e comportamentais 
positivos em relação à gestão dos resíduos 
sólidos. De acordo com Thais, municípios que na 
época do diagnóstico não tinham cooperativas 
de recicladores estruturadas e operadas por 
agentes ambientais, hoje já possuem, e o mesmo 
ocorre em relação à prática da coleta seletiva, 
iniciativas de logística reversa e ações focadas na 
educação ambiental. Os projetos Pró-Sinos e CIRC 
envolveram 26 municípios, cada, beneficiando, 
respectivamente, 1.721.939 e 201.367 cidadãos. 

Para conseguir se adequar às exigências 
das leis no prazo estipulado, as empresas estão 
aderindo à formação de classes setoriais, que  
na avaliação de Ângela, é o melhor caminho  
“as empresas não têm recurso para fazer 
um Plano tão complexo sozinhas, juntas elas 
têm muito mais força, o próprio Estado está 
interessado nessa solução porque precisa 
conhecer o que os setores farão. É mais 
interessante receber o plano dos setores e 
municípios, com suas reais necessidades, para 
então ter condições de finalizar um Plano que 
atenda à Política estipulada pela União”.

Acordos setoriais

Curiosidades

A Lei Nº 12.305 de 2 de 
agosto de 2010 institui a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, após tramitar durante 
21anos no Congresso 
Nacional. Conheça o 
documento na íntegra 
acessando a Biblioteca Digital 
da Câmara dos Deputados: 
http://bd.camara.gov.br/bd/
handle/bdcamara/4283

estratégicos para devolver o resíduo ao 
fornecedor, responsável pela destinação final” 
explica a gestora.

A Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil 
(RCC) do Consórcio Pró-sinos, localizada no município de 
são Leopoldo, possui duas máquinas com capacidade de 

britar 30 a 60 toneladas de RCC por hora
de acordos setoriais. Enquanto isso, fica a 
cargo dos empresários buscarem soluções 
adequadas para o destino final do resíduo 
produzido por seu negócio. Segundo Ângela, 
para a logística reversa funcionar, é preciso 
ter pontos de apoio ao consumidor por 
todo o país, “o consumidor precisa ter locais 
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O engajamento com a sociedade garante   um desempenho efetivo das ações

comunicação e sustenta bilidade

A 
empresa que decide investir 
em iniciativas para alcançar a 
sustentabilidade precisa ter muito 
claro que este é um caminho sem 
volta. E um dos pontos desse caminho 

é a busca pela transparência de suas atividades, 
estruturando processos de engajamento e 
comunicação que facilitem o diálogo com o 

ainda, os aspectos sociais e 
ambientais. Segundo registros 
da Global Reporting Initiative 
(GRI), organização responsável 
pela criação de diretrizes para 
a elaboração de relatórios, 
em 2011, 1.852 empresas no 
mundo publicaram relatórios de 
sustentabilidade.

Mas, é importante ficar 
claro que ao publicar um 
relatório, a empresa deve 
assumir um compromisso com a 
sociedade,divulgando às suas 
partes interessadas informações 
que influem diretamente na 
sua realidade. Ou seja, essa 
transparência inclui, também, a 
divulgação de assuntos críticos 
ligados à atuação da empresa, 
como, por exemplo, os impactos 
gerados em determinadas 
comunidades ou mesmo, o 
volume de recursos naturais 
utilizados na sua produção.

A publicação do relatório 
além de ser um grande 
aprendizado no processo de 
transparência e prestação 
de contas é também uma 
excelente oportunidade para 
identificar as fragilidades e 
deficiências na gestão da 
empresa. Entretanto, o ideal 
é que antes de divulgar as 
ações, se faz necessário 
desenvolver uma gestão de 
sustentabilidade, na qual a 
empresa poderá identificar 
suas deficiências, definir seus 
planos de ação e metas 
para os curto, médio e longo 

Em junho de 2012, o 
Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS) enviou à 
Presidente da República, Dilma 
Rousseff, uma carta sugerindo 
a obrigatoriedade de que 
grandes empresas brasileiras, 
públicas e privadas, publiquem 
relatórios de sustentabilidade 
periodicamente a partir  
de 2014.

De acordo com o CEBDS, 
as recentes crises econômicas 

demonstram o papel do setor 
empresarial para repensar o 
modelo de desenvolvimento 
do país e a importância da 
transparência corporativa, 
principalmente da publicação 
das informações relacionadas 
à sustentabilidade, já que  
a maneira como as empresas 
se comportam geram impactos 
financeiros diretos à sociedade.

O documento sugere 
ainda, que antes que se torne 
obrigatória a publicação do 

relatório, haja uma discussão 
com os atores envolvidos 
durante 12 meses. Também 
propõe que o Governo 
adote um modelo de 
regulamentação que  
permita a justificativa sobre  
a não publicação.

O Brasil já é o terceiro país 
em número de empresas 
que publicam relatórios de 
sustentabilidade no mundo 
(7%), utilizando a metodologia 
GRI, de forma voluntária.

Curiosidades

prazos, e somente assim, se 
preparar para o processo de 
relato. “Conceitualmente, 
os relatórios devem ser uma 
consequência das práticas 
em sustentabilidade das 
empresas para com seus 
stakeholders. Hoje, o que 
vemos, são empresas que 
fazem ações para ter o que 
reportar, quando na verdade 
deveriam se preocupar com 
a Gestão da Sustentabilidade, 
cujo relatório é apenas parte 
do processo”, conclui Marcos 
Torres, sócio gestor da Unidade 
de Sustentabilidade.

números da KeyassoCiados

Nos anos de 2011 e 2012, a Keyassociados participou de 10 projetos 
relacionados à elaboração de Relatório de Sustentabilidade.  
Além disso, pelo terceiro ano, publica seu próprio relatório de 
sustentabilidade, demonstrando seu compromisso com a sociedade.

mercado, os acionistas e com a 
sociedade civil. 

“A transparência é a base 
da sustentabilidade. Afinal, 
estamos falando da empresa 
ter um equilíbrio dos pilares 
econômico, ambiental e 
social. E a empresa não pode 
ter esse equilíbrio só olhando 
para dentro, é fundamental 
entender as expectativas dos 
stakeholders e definir o melhor 
canal para se comunicar com 
eles. Se você tem um processo 
de transparência adequado, 
olhando esse tripé para fora, 
você consegue implementar um 
modelo de sustentabilidade que 
traduz as necessidades externas 
e internas para seu modelo de 
gestão”, argumenta Alexandre 
Lopez Hernandez, sócio diretor 
da Keyassociados.

As empresas têm implantado 
canais criativos para essa 
comunicação, o que inclui, 
por exemplo, as mídias sociais, 
jogos e a comunicação interna, 
entretanto, ainda predomina 
a elaboração de relatórios de 
sustentabilidade. Hoje, o número 
de empresas que publicam 
relatórios de sustentabilidade 
cresce consideravelmente e as 
formas são das mais diversas: 
versões personalizadas para 
cada público, versões interativas 
via web e, mais recentemente, 
o Relatório Integrado que 
compreende em um único 
documento informações sobre 
o desempenho econômico, 
financeiro e contábil, e 
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Novas tecnologias são a 
chave do desenvolvimento 
justo para a sociedade  
e meio ambiente

Tecnologia 
a favor da 
sustentabilidade A 

constante busca por soluções 
sustentáveis colocou a Keyassociados 
diante de um mercado promissor: 
Tratamento de efluentes. Foi então 

que surgiu um novo negócio para a empresa, 
voltado para Soluções Sustentáveis em 
Efluentes (SSE).

O efluente é um grande problema para 
empresas, que por lei, precisam descartá-los 
de forma adequada, sem causar danos ao 
meio ambiente. 

Algumas empresas que não possuem 
estações de tratamento próprias, contratam 
o serviço de estações de tratamento 
licenciadas, que retiram o efluente gerado e 
transportam até o local onde serão tratados. 
Esse processo além de ser caro, envolve os 
riscos do transporte pelas estradas e ainda 
gera emissões de Gases do Efeito Estufa, 
“dependendo da vazão, a empresa tem que 
pagar um ou até dois caminhões pipa por dia 
para transportar o efluente até a estação de 
tratamento” explica Ricardo Valente, sócio 
diretor da Keyassociados. 

Diante desta realidade, a SSE passou 
a trabalhar com o conceito de estações 
compactas que podem ser implantadas 
na própria empresa, “o espaço é um dos 
principais problemas para as empresas, 
principalmente para as instaladas em polos 
industriais, por isso a ideia de estações 
compactas, com cerca de 15 m² e 
capacidade de até 5m³ por hora, é a melhor 
solução”, explica o diretor.

Tecnologia

Para estas pequenas 
estações, a SSE dispõe de 
uma tecnologia que trata 
efetivamente os efluentes 
de forma ambientalmente 
adequada por usar produtos 
químicos que se enquadram 
no que chamam de 
“química verde”. Este tipo de 
tratamento tem como foco 
o reuso de água, aplicado a 
todo tipo de indústria, “nosso 
trabalho é ideal para indústrias 
que podem reutilizar água 
para lavagem de peças, 
carros, pisos, descarga  
de banheiro, entre outros”,  
expõe Ricardo.

As estações também 
podem ser adaptadas para 
captar e tratar água de chuva 
aumentando a vazão de 
fornecimento de água para 
reuso. “A água de chuva é 
limpa, mas precisa ser filtrada 
e clorada além de alguns 
cuidados no armazenamento. 
Uma coisa simples de se 
fazer e que contribui para 
diminuição do consumo de 
água nova”, argumenta.
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• O ex-secretário geral 
da Organização das 
Nações Unidas, Kofi 
Annan, decretou os anos 
de 2005 a 2015 como a 
Década da Água.

• Estima-se que em 
2050, dois quartos da 
humanidade viverão em 
regiões com falta crônica 
de recursos hídricos de 
qualidade.

• A “química verde” (ou 
greenchemistry, ou 
química sustentável) 
surgiu há cerca de dez 
anos nos EUA. Pode 
ser definida como a 
utilização de técnicas 
químicas e metodologias 
que reduzem ou 
eliminam o uso de 
solventes e reagentes 
ou geração de produtos 
e sub-produtos tóxicos, 
que são nocivos à saúde 
humana ou ao ambiente.

Projetos pilotos

outras tecnologias / novos negócios

Preço acessível

experiências internacionais

Atualmente, a SSE está trabalhando num 
projeto piloto de estação compacta de 
tratamento de efluente numa empresa com 
alto índice de contaminação, conhecido 
como BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno 
e xileno), utilizando processo de oxidação 
avançada e, segundo a avaliação de 
Ricardo, os resultados têm sido satisfatórios.

A empresa também está implantando 
uma estação mais simples numa 

A SSE está atenta às inovações do mercado 
no que diz respeito a sustentabilidade, e tem 
avançado cada vez mais na formulação de 
produtos químicos, utilizando o conceito de 
“química verde”, aplicados em remediação de 
solos contaminados e estação de tratamento 
de efluentes. Na mesma linha, a Keyassociados 
está participando da estruturação de um 
projeto de grande porte voltado ao reuso de 
água para o setor industrial. 

A empresa também está analisando um 
projeto de produção de Pellets, tipo de 

De acordo com Ricardo, projetos 
como esses podem ser implantados em 
qualquer empresa, independente do porte. 
“Depende da característica do efluente 
e não do porte da empresa, por exemplo, 
falta de água na região, custo da água, do 
esgoto e a característica do efluente que 
entra e sai da empresa. Com base nessas 
características, nós podemos calcular o 
quanto a empresa vai economizar com 
a compra de água nova, com esgoto e 
transporte de efluentes e ver a viabilidade 
de implantar o projeto”, explica Ricardo.

Normalmente, a empresa tem o retorno do 
investimento de 12 a 24 meses após o 
funcionamento da estação, cuja 
implantação é rápida, e os resultados 

Tratamentos deste tipo, com estações mais 
compactas envolvendo processos químicos  
têm sido usados em países como Canadá,  
EUA e Alemanha.

No Brasil, as empresas estão conhecendo 
o sistema e têm aderido cada vez mais ao 
tratamento por membranas, que tem ultra 
filtração, osmose reversa, entre outros. São 
tecnologias interessantes, mas que, segundo 
Ricardo, não destroem determinados 
contaminantes. “Esta tecnologia separa a 
água limpa do contaminante, que é chamado 
de rejeito, mas não dá um fim a ele. A nossa 

concessionária de veículos 
que visa reutilizar a água 
na lavagem de carros. 
Além de uma estação 
para remediação de 
solo contaminado, onde 
substituem os processos 
comuns de adsorção do 
contaminante em colunas 
de carvão, por um processo 
de oxidação.

biomassa que substitui  
o diesel. Outra tendência 
que a empresa está atenta, 
relaciona-se à geração  
de energia solar. “A adesão  
à energia solar está crescendo 
no Brasil, devido a preço  
(cada vez mais baixo),  
a incentivo e a própria 
legislação no que se refere  
à regularização do smart grid, 
nós vimos isso como um nicho 
de mercado”, finaliza Ricardo.

imediatos. Segundo o diretor, 
algumas empresas não visam 
apenas o retorno financeiro, 
apesar de ser um argumento 
fundamental, principalmente 
para as de pequeno porte, 
para implantar o projeto. 
“Existem casos, que a empresa 
precisa atender a legislação  
e a estação é uma solução, 
mas empresas pequenas que 
estão trabalhando de acordo 
com a lei não vão investir um 
valor significativo pensando 
apenas no meio ambiente, 
elas vão investir em outras 
prioridades que lhe tragam 
retorno financeiro”.

tecnologia elimina esse 
contaminante e passa a ser 
mais interessante quando 
se fala em tratar no sentido 
de limpar efetivamente” 
explica Ricardo, completando 
que a SSE acredita que 
a sua tecnologia pode 
ser consorciada com as 
membranas ou outras 
tecnologias “nós podemos 
trabalhar o rejeito gerado  
na filtração por membrana,  
por exemplo”.

Tecnologia substitui 
diesel por biomassa e 

reduz poluição
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Empresas têm  
visto o tema como 

oportunidade  
de negócio

V
ivemos hoje numa sociedade moderna, 
cercados por produtos tecnológicos, 
construções surpreendentes, medicina 
avançada, entre outras características 

que, mais do que satisfazer nossas necessidades 
básicas, nos proporcionam prazer, luxo e conforto.

Esse desenvolvimento, da forma que se 
deu, custou ao planeta anos de degradação 
que hoje se manifesta de diferentes formas, 
entre elas a Mudança Global do Clima: uma 
alteração da composição gasosa da atmosfera 
que promove o chamado “efeito estufa” e o 
aquecimento da superfície terrestre e tem como 
principais consequências eventos climáticos 
extremos, como secas e tempestades que 
impactam diretamente a economia dos países 
e sociedades. Em janeiro de 2012, a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina (Epagri), publicou um relatório 
apontando que os prejuízos causados pela 
estiagem na região Oeste do Estado chegaram 
a R$ 470 milhões. Esse prejuízo reflete no bolso do 
cidadão, que acaba pagando mais pelo produto 

escasso, além de comprometer 
as exportações. O mesmo 
Estado sofreu com chuvas 
torrenciais e ventos fortes que 
também causaram grandes 
prejuízos à agricultura. 

Mas, é possível lidar com 
esses fenômenos e ainda 
favorecer o seu negócio, “a 
mudança do clima impacta 
nas decisões de empresas de 
diferentes setores, tanto pelo 

a relevância 
da mudança 
do clima na 

estratégia  
de negócios

lado da mitigação, como pelo 
lado da adaptação. Nesse 
momento, um posicionamento 
adequado é fundamental 
para se resguardar de riscos e 
aproveitar as oportunidades 
que estão surgindo em diversos 
cenários e setores distintos, 
por exemplo, a produção de 
energia renovável. As empresas 
precisam ficar atentas a essas 
questões” explica Carlos 
Delpupo, sócio diretor da 

Keyassociados.

Especialista em mudanças 
climáticas, Henrique Pereira, 
sócio diretor da WayCarbon, 
acredita que quando se 
fala em oportunidades e 
em mudanças climáticas a 
palavra chave é eficiência “a 
discussão vai muito na linha da 
redução de emissão, quanto 
tal redução vai custar e se a 
empresa perderá ou ganhará 

competitividade com estes 
investimentos. Entretanto,  
numa economia global cada 
vez mais compacta não temos 
que pensar no custo absoluto 
de redução e sim no custo 
relativo, em outras palavras, 
é possível reduzir a um menor 
custo? É possível fazer melhor 
do que o resto do mundo?  
E a economia brasileira  
é favorável para fazermos  
a diferença”, afirma ele.
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Com o Protocolo de Kyoto indefinido, 
surgem novas oportunidades em 

crédito de carbono
Identificando oportunidades

Tendências

Segundo Henrique, o assunto mudanças 
climáticas não é mais um mito no mercado 
corporativo, mas identificar oportunidades de 
acordo com o negócio específico não é uma 
tarefa fácil. O primeiro passo é fazer um inventário 
de emissões de gases do efeito estufa “partimos 
da quantificação das emissões passando pela 
avaliação das fontes e identificação de tecnologias 
de redução aplicáveis. O inventário é o que dá a 
base para definirmos em qual frente iremos trabalhar, 
é o que nos faz entender se a emissão da empresa é 
significante ou não, se a fonte de emissão pode ser 
gerenciada, se existem tecnologias de baixa emissão 
disponíveis para os negócios ou outras oportunidades 
de melhoria.Precisamos conhecer o processo para 
trabalharmos de forma eficaz”, explica.

Fazer um inventário está ao alcance de qualquer 
empresa, seja ela de grande, médio ou pequeno 
porte, qualquer que seja o negócio. De acordo 
com Henrique, o retorno do investimento em 
projetos de mudanças climáticas está sempre 
ligado ao tamanho da oportunidade. Mais do que 

O mercado relacionado a mudanças climáticas 
está em desenvolvimento e em constante 
transformação, por isso, Henrique sinaliza que  
é fundamental atentar às oportunidades, pois  
é um mercado muito dinâmico. A flexibilidade  
e capacidade de seguir tendências e readequar 
produtos é fundamental e é essa a contribuição  
da WayCarbon às empresas.

As expectativas quanto ao Protocolo de Kyoto 
(vide detalhes no box da página 48) direcionaram 
as empresas a registrar todas as emissões até o fim 
de 2012, para Henrique, essa ação foi importante 
para que os proponentes de projetos não 
perdessem a oportunidade de vender o crédito 
de carbono no futuro. A adoção do segundo 
período de compromisso do Protocolo garante a 
continuidade do mercado, entretanto, “o problema 
observado atualmente é de desequilíbrio, o excesso 
de oferta de créditos e a desaceleração da 
atividade econômica, principalmente na Europa, 
levaram a uma queda brusca de preços em 2012”.

Embora exista uma indefinição quanto a 
recuperação do mercado regulado, começam a 

identificar as oportunidades 
de redução, a WayCarbon 
quantifica o custo para reduzir 
cada tonelada de emissões 
de dióxido de carbono e 
apresenta de forma hierárquica 
o custo e a tecnologia mais 
adequada, mostrando quanto 
é possível reduzir nos patamares 
pré-estabelecidos, “sempre 
avaliamos a viabilidade técnica 
e econômica para implantar 
um projeto, não queremos 
que o cliente pague por uma 
potencial oportunidade  
de redução sem avaliação  
do resultado”, conta Henrique, 
complementando que  
o retorno do investimento 
depende do tipo do negócio, 
mas apresenta resultados  
em no máximo dois anos  
após a implantação.

surgir oportunidades ligadas 
a iniciativas voluntárias como 
o certificado de energia 
renovável “estamos atentos  
a todas as oportunidades  
para orientar nossos clientes,  
o momento que estamos 
vivendo coloca o risco  
e a oportunidade bem  
na nossa frente; se destacará 
quem apresentar algum 
diferencial”, relata Henrique. 

Outro ponto relevante  
é a questão de adaptação. 
Ainda que ações de redução 
de emissão de GEE estejam em 
curso, o clima vem mudando e 
impactos são esperados para 
o futuro, tanto em longo como 
em médio e curto prazos. Nesse 
sentido a Waycarbon vem 
desenvolvendo projetos que 
identificam como a empresa 
está exposta a esses riscos 
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articulações

O Protocolo de Kyoto é voltado para a redução da emissão dos gases  
que agravam o efeito estufa. Com o Protocolo, surgiu o mercado de crédito  
de carbono, onde países que não conseguem atingir as metas de reduções  
de emissões estipuladas ou conseguem diminuir suas emissões abaixo das cotas 
determinadas, negociam a compra e venda de créditos. O prazo para renovação 
do compromisso ao Protocolo se encerrou em 2012. A COP de Doha garantiu  
a continuidade do acordo até 2020, mas ainda permanecem indefinidas as novas 
metas dos países desenvolvidos. Atualmente a Europa é a maior consumidora  
de crédito de carbono.

A WayCarbon participa como articulista 
nas discussões e decisões que envolvem o 
futuro do mercado de carbono.“O Brasil está 
num momento de definição de metas de 
emissão para todos os setores da economia. 
Na nossa avaliação é importante que  
a regulamentação do mercado seja clara”.

Por trabalhar com diferentes setores 
da economia, a empresa entende o 
posicionamento de cada um deles e 

Números da WayCarboN (2011)

Números da WayCarboN (2012)

• Projetos relacionados  
à gestão de GEE: 40

• Outros projetos 
implantados: 27

• Projetos relacionados  
à gestão de GEE: 30

• Outros projetos 
implantados: 44

e como agir para melhor se 
posicionar. Um exemplo foi o 
estudo de riscos climáticos feito 
pela empresa em relação à 
geração de energia no Brasil.

Henrique avalia que o 
atual momento da economia 
Brasileira está favorecendo 
investimentos, tanto em 
manutenção como operação 
de tecnologias, ainda, 
consideradas alternativas. 
Atualmente a energia eólica 
tem superado a energia por 
fonte hídrica em leilões do 
governo, porque está mais 
barato gerar energia com 
vento do que com água, que 
historicamente, é a principal 
fonte de geração de energia 
no Brasil. O custo da energia 
solar também foi reduzido 
drasticamente e ainda temos 
uma nova legislação que 

favorece a microgeração.  
E a questão da biomassa  
está sendo mais explorada, 
“esse conjunto permite que o 
setor privado passe a considerar 
oportunidades de gerar sua 
própria energia, pensar em  
se sustentar de alguma forma”, 
diz ele.

Nesse sentido, a WayCarbon 
une sua expertise técnica, 
econômica e política para 
auxiliar o cliente a identificar 
oportunidades de reduzir 
emissões de uma forma mais 
barata e adequada “às vezes  
o cliente foca em uma área  
de mata nativa ou reciclagem, 
não que isso não seja 
importante, é muito importante, 
mas tem coisas muito maiores, 
como o uso de biomassa,  
que é competitivo no Brasil”,  
explica Henrique.

contribui significativamente 
em fóruns e reuniões 
governamentais sobre  
o assunto, “cada setor tem 
sua particularidade, então  
o risco pode ser uma 
legislação mais pesada, ou 
uma limitação de produção, 
ou um evento climático 
extremo, e é isso que levamos 
em reuniões sobre o assunto”.

Novas tendências de investimento  
visam o crescimento sustentável

Investimentos conscientes

fInanças
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O fundo de CleanTech avaliou 150 empresas 
potenciais de investimento.

Números Keyassociados 2011 e 2012

A Keyassociados, junto com 
seus parceiros, implantou uma 
Governança Corporativa para 
cada produto, garantindo que 
as decisões de investimento 
passem pela avaliação de 

Transparência

O que essas três frentes  
de trabalho têm em comum  
é a capacidade de beneficiar 
investidores, sociedade e meio 
ambiente. A gestão dos fundos 
tem como objetivo garantir  
que os recursos sejam aplicados  
em empreendimentos voltados  
ao desenvolvimento sustentável 
e por outro lado, a gestão  
da Previdência, procura 
estimular boas práticas nas 
empresas, a fim de valorizar 
suas ações, o que reflete em 
ganhos financeiros.

Segundo Fernando, tanto nos 

fundos como na previdência,  
a Keyassociados busca valorizar 
de forma efetiva e prática  
a questão da sustentabilidade 
“não é apenas um discurso  
de boas ações”, enfatiza.

Existe uma tendência  
que empresas bem estruturadas, 
em termos  
de oportunidades e riscos 
relativos à sustentabilidade 
sejam, também, melhor 
estruturadas na análise de 
outros assuntos importantes para 
o negócio. Isso porque estruturar 
uma gestão sustentável exige 

processos empresariais mais  
complexos que envolvem  
muito estudo, maior interação 
com os funcionários,  
com a comunidade,  
com o governo, agências 
reguladoras, entre outros, 
“as empresas que sabem 
administrar isso, tendem 
a administrar melhor o 
negócio como um todo, 
e consequentemente 
obter resultados melhores, 
acreditamos que é uma 
tendência de futuro, e, por 
isso, estamos apostando nesses 
produtos”, finaliza Fernando.

Benefícios

conselheiros e diretores e sejam 
reportadas às partes interessadas. 

Ademais, os fundos são 
regulados pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) 

Diferente dos planos 
tradicionais, o plano  
de Previdência idealizado 
pela Keyassociados, 
trabalha o conceito de 
sustentabilidade, conforme 
explica Fernando: “quando 
você adere a um plano de 
previdência, normalmente, 
você resgata o dinheiro 
investido em 15, 20 ou 30 anos, 
então nada faz mais sentido 
do que investir em papéis  
de empresas comprometidas 
com o mundo daqui a 15, 
20 ou 30 anos, e os planos 
tradicionais, muitas vezes,  
não têm essa visão, então 
notamos uma oportunidade 
de mercado”. Outro 

diferencial é a divulgação 
sobre em quais empresas  
a Previdência está investindo 
além de medir os impactos 
socioambientais desses 
investimentos.

Para o consultor da 
Keyassociados, Camilo 
Terranova, a Previdência 
Sustentável é uma tendência 
absoluta já que relatórios 
como o Green Economy 
(ONU, 2011), indicam que  
uma economia limpa  
cresce mais que a economia 
tradicional, “então não  
faz sentido continuar 
investindo no mesmo”,  
avalia. 

A Previdência Sustentável 
começou a ser concebida há 
cerca de dois anos, a partir 
de benchmark em termos 
de taxa de administração, 
taxa de carregamento, perfil 
de investimento, forma de 
captação dos clientes, entre 
outros. Lançada em junho 
de 2012, a gestão do Fundo 
vinculado aos Planos da 
Previdência Sustentável é feita 
em parceria com a Mongeral 
Aegon, empresa com mais 
de 170 anos de experiência 
no mercado e líder em 
Previdência e Seguros, mas 
desvinculada do grande 
varejo das previdências,  
que são os bancos. 

Previdência sustentável

e a Previdência, pela 
Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEPE) - e seguem 
uma série de regras no que diz 
respeito à prestação de contas 
e transparência de gestão.

B
em estruturada no que se refere  
a oferecer soluções sustentáveis para  
o mercado, com inovação em gestão  
e tecnologia, a Keyassociados,  

há alguns anos, tem dedicado esforços na 
construção de uma nova linha de atuação: 
Finanças Sustentáveis. 

Alinhada ao planejamento estratégico,  
a área de finanças sustentáveis tem ganhado 
espaço na empresa nos últimos quatro anos.  
A primeira experiência no ramo foi a partir da 
estruturação do fundo Brasil Sustentabilidade.  
O conhecimento sobre o tema sustentabilidade 
e crédito de carbono, assim como a coerência 
de tese de investimento apresentada, foram 
fundamentais para a empresa vencer a 
concorrência do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), 
idealizador do fundo. 

O Fundo Brasil 
Sustentabilidade tem  
o foco em investimentos  
de Private Equity, voltado  
para empresas já posicionadas 
no mercado e que necessitam 
de recursos para alavancar 
suas operações. Nesse caso,  
a gestão do fundo tem  
como objetivo investir em 
empresas com potencial  
em geração de crédito  
de carbono e gestão 
sustentável. Para gerir esse 
fundo, a Keyassociados  
se uniu à Latour Capital, 
empresa conceituada  
no setor financeiro, com  
foco no desenvolvimento  
de negócios e na gestão  
de recursos de terceiros.

Os resultados da gestão 
do Private Equity renderam 
a Keyassociados o convite 
para participar de outra 
concorrência para gestão  
de fundo do BNDES, o fundo 
de Venture Capital, voltado 
para empresas em estágio 
inicial, com potencial  
de geração de receitas  
e lucros ainda incertos. 

O Venture Capital investe 
em empresas com viés 
em tecnologias limpas 
(CleanTech). A gestão desse 
fundo é compartilhada com 
a Performa Investimentos, 
empresa com experiências 
na gestão de fundos similares 
como Seed Capital (Capital 

Semente) e Growth Capital 
(Capital de Crescimento).  
Na avaliação de Fernando,  
o apoio aos empreendedores 
na gestão do dinheiro 
investido é um grande 
diferencial que a 
Keyassociados e a Performa 
acrescentaram ao fundo, 
“a pessoa que inventou 
ou desenvolveu uma 
nova tecnologia, não 
necessariamente entende 
da parte administrativa ou 
comercial, que muitas vezes é 
a causa da falha do negócio; 
mais do que investir numa 
nova ideia, nós damos  
todo suporte na gestão,  
e esse é um benefício  
muito importante”.

Conheça os fundos

Após o Fundo  
Brasil Sustentabilidade,  
a Keyassociados emplacou 
mais dois projetos voltados 
para finanças sustentáveis,  
um fundo de Venture Capital 
e a, inovadora, Previdência 
Sustentável. Ambos são 
projetos recentes em pleno 
lançamento no mercado e, 
assim como o Fundo Brasil 
Sustentabilidade, são  
frutos de parcerias entre  
a Keyassociados e empresas 
renomadas no ramo 
financeiro, “quando 
decidimos entrar nessa área, 
optamos por firmar parcerias 
para unir nossa expertise em 
sustentabilidade com os 
melhores do setor de finanças, 
a fim de minimizar riscos, 
acelerar a implementação  
e alcançar os objetivos 
desejados”, conta o diretor 
financeiro da Keyassociados, 
Fernando Lopes.
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Fernando Lopes, 
Sócio Diretor 
Financeiro da 
Keyassociados 
e Guillaume 
Sagez, Diretor da 
Performa

Conquiste mercado por meio  
de parcerias bem concretizadas

O
s caminhos da Keyassociados 
e da Performa Investimentos se 
cruzaram em 2009, cada qual com 
sua expertise, mas com o mesmo 

propósito: desenvolvimento e sustentabilidade. 
O relacionamento que começou com uma 
pequena consultoria, foi se estreitando até 
se transformar numa grande parceria que 
concretizou a ideia comum de incorporar 
sustentabilidade no setor de investimentos. 

Atualmente, as duas empresas administram 
juntas um Fundo de CleanTech, ou seja, um fundo 

de tecnologia limpa, onde 
um dos maiores investidores é 
o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social). A oportunidade 
de administrar o Fundo foi 
o momento ideal para as 
empresas firmarem uma 
parceria. Mas como é possível 
manter uma parceria entre 
duas empresas distintas, 
consolidadas no mercado  
e com fortes convicções?

estratégia de sucesso Desafio
O desafio dessa parceria 

é estruturar um modelo de 
governança que seja satisfatório 
para ambas as partes, analisa 
Guillaume Sagez, diretor da 
Performa. Para ele, o segredo 
está no alinhamento dos 
interesses, “é preciso criar uma 
estrutura na qual todos são 
beneficiados se o negócio 
funciona bem. Não pode ser 
uma estrutura onde uma das 
partes tem mais benefícios que 
a outra. Nós montamos uma 
estrutura em que o interesse 
econômico de cada uma das 

partes na gestão dos fundos 
está muito bem equilibrado, 
está muito bem alinhado”, 
garante o diretor. 

Segundo Guillaume, 
ambas empresas foram muito 
cuidadosas ao definir as funções 
da equipe envolvida, visto que 
são pessoas com competências 
diversas e grande credibilidade 
no mercado, e têm certeza de 
cada membro da equipe está 
confortável com a posição  
do outro. Esse modelo garante  
o intercâmbio de expertises, 

relevância
Mais do que ingressar numa 

nova oportunidade de negócio 
para as partes envolvidas, 
Guillaume avalia que essa 
parceria contribui muito para a 
sustentabilidade empresarial por 
deixar claro ao mercado que a 
consultoria em sustentabilidade 

não é voltada apenas para 
a comunicação institucional, 
mas que contribui para agregar 
valor ao negócio conciliando 
aumento de receitas e redução 
de custos, “a Keyassociados 
está mostrando ao mercado 
que a sustentabilidade vai 

Futuro
O foco atual de trabalho 

entre a Keyassociados e a 
Performa é a administração 
do Fundo. Mas, de acordo 
com Guillaume, as empresas 

possuem um memorando  
de entendimento cujo foco  
é um pouco mais abrangente, 
“temos intenções em trabalhar 
com florestas, energias 

Curiosidades

Os Fundos de Cleantech surgiram na última década seguindo 
uma tendência de Fundos com foco em desenvolvimento 
sustentável. São fundos que investem em diferentes setores da 
economia mundial que desenvolvem produtos e serviços com o 
apelo da sustentabilidade, desde a parte de ativo operacional – 
que é investir em geração de energia renovável, como energia 
solar, entre outros – até investimentos em tecnologia – como  
smart grid e parques eólicos. Atualmente são captados por ano, 
no mundo, cerca de três a cinco bilhões de dólares de Fundos  
de Cleantech e Energia Renovável.

além da ausência de conflitos 
de interesse. 

Para manter a harmonia entre 
a equipe, Guillaume considera 
importante uma comunicação 
fluída, que envolva, pelo menos, 
uma reunião de alinhamento a 
cada 15 dias, “é a oportunidade 
de colocarmos todas as coisas 
na mesa, e mantemos as 
informações no mesmo nível  
a todos. Se nós não tivéssemos 
um relacionamento tão fluído, 
poderíamos ter uma fonte  
de tensão”, explica.

muito além de marketing 
institucional, está no coração da 
competitividade das empresas 
e que ter uma estratégia bem 
definida de sustentabilidade  
é o mesmo que ter uma 
estratégia de competitividade 
para a empresa”, afirma.

renováveis, entre outros 
setores”. Para isso se concretizar, 
as empresas procuram 
identificar oportunidades 
em paralelo com o trabalho 
que já está sendo feito para 
colocar o fundo em operação. 
Esse trabalho ainda está em 
segundo plano, mas, uma vez 
que o fundo estiver operando, 
Guillaume enfatiza que irão 
focar em novas iniciativas  
e oportunidades, “está muito 
claro para as duas empresas 
que existe a possibilidade  
de trabalhar em conjunto  
em outras iniciativas, e mais  
que uma oportunidade,  
é um objetivo de ambas 
ver outras iniciativas se 
materializarem”, conta.
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Fundada em 2007 a Helios Strategia é líder no mercado europeu de consultoria, planejamento, distribuição, design e 
equipamentos fotovoltaicos. Conheça a empresa acessando: www.heliostrategia.com

*megawatt-peak (MWp) é a quantidade máxima de energia produzida por um sistema fotovoltaico, em condições ideais de clima. 

Daniel Borax é diretor da Helios 
Strategia na América Latina

A vez da 
energia 
fotovoltaica

EntrEviStA Daniel Borax

Para especialista, o século XXI 
deve ser o século da energia solar

A 
energia solar é uma tendência mundial 
e o Brasil possui um forte potencial para 
esse mercado. Para Daniel Borax, diretor 
da Helios Strategia na América Latina, 

essa fonte de energia é mais que uma tendência, 
é uma necessidade. Em entrevista, o diretor fala 
sobre a tecnologia de energia fotovoltaica,  
suas vantagens e custos de implantação.

Quais são as vantagens da energia  
solar fotovoltaica? 

A energia solar é definitivamente a melhor 
escolha para o futuro, especialmente se 
compararmos à energias como diesel ou 
gás (poluição e preços altos). Existem dois 
tipos de utilização de energia solar: térmica 
e fotovoltaica. No Brasil, a mais comum é a 
térmica, no entanto, percebemos um grande 
potencial para implantação de energia 
fotovoltaica. A melhor característica da energia 
solar fotovoltaica é a sua abundância na terra e 
pode ser captada em qualquer parte do mundo, 
inclusive no espaço. Ademais, a produção é 
silenciosa, eficiente e não polui. Com todas 
essas características a Helios Strategia realmente 
acredita que o século XXI deve ser o século da 
energia solar. 

Os custos para implantação de painel solar  
são acessíveis?

O aumento da produção e da tecnologia, 
somados ao decréscimo de preços  
do silício (material utilizado na fabricação  
das placas) ajudaram a baixar os custos.  

A “Photon International Magazine” publicou 
um estudo comparando os preços dos módulos 
solares nos anos de 2011 e 2012 mostrando  
que o preço diminuiu em 43,1%. Além disso, 
iniciativas do governo tornaram a energia 
fotovoltaica mais acessível e rentável. 

você considera que o uso de energia 
fotovoltaica é uma tendência global?  
Quantos MWp* a Helios já instalou no mundo? 
Cite os principais projetos. 

Usar a energia fotovoltaica é mais do que  
uma tendência mundial, é uma necessidade 
e um compromisso pessoal considerando as 
próximas gerações e o meio ambiente. A Helios 
Strategia instalou mais de 60 MWp em seus 
clientes. Nós implantamos projetos (residenciais 
ou comerciais) em diferentes partes do mundo 
e tivemos a oportunidade de implantar a maior 
instalação energética em telhado em Paris, 
região com 1,05 MWp. 

Qual é o potencial de mercado para instalação e 
uso desse tipo de energia? 

Como eu disse, a energia solar pode ser usada 
em residências, empresas ou criação de usinas 
solares. O Brasil está no caminho de conseguir 
ações de regulamentação do governo federal 
e avalio que o mercado irá crescer rapidamente 
em poucos anos. Nós estamos agindo nessa 
direção para atender as necessidades locais, 
abrindo um escritório em São Paulo. A Helios 
Strategia confia no mercado brasileiro que está 
em pleno desenvolvimento. 
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por categoria, de acordo com 

gênero, faixa etária, minorias e outros 

indicadores de diversidade.

Direitos Humanos

Não discriminação
total de horas de treinamentos  

para empregados em políticas  

e procedimentos relativos a aspectos  

de direitos humanos

total de casos de discriminação e as 

medidas tomadas

Desempenho Social – Sociedade

Corrupção
Percentual de empregados 

treinados nas políticas e procedimentos 

anticorrupção da organização

Medidas tomadas em resposta a casos 

de corrupção

Responsabilidade pelo Produto

Rotulagem de Produtos e Serviços
Práticas relacionadas à satisfação 

do cliente, incluindo resultados 

das pesquisas que medem essa 

satisfação

Número total de reclamações 

comprovadas relativas a violação de 

privacidade e perda de dados de 

clientes 

Valor Monetário de multas 

significativas por não conformidade 

com leis e regulamentos relativos 

ao fornecimento e uso de produtos 

e serviços

descrição Gri

Indicadores de Desempenho 

LA12

LA13 

HR3 

HR4 

so3

so4

Pr5

Pr8

Pr9

Na integração, todos os sócios recebem o Código 

de Conduta Ética que contém diretrizes sobre 

aspectos de direitos humanos

Disponibilizamos um canal para 

denúncias anônimas. Em 2011 e 2012 não 

houve nenhuma denúncia

Em 2011 e 2012 não houve treinamento anticorrupção 

na empresa. Nosso Código de Conduta traz as 

diretrizes aos consultores a respeito do tema

Em 2011 e 2012 não houve casos de corrupção. 

Nosso Código de Conduta e do termo de 

Confidencialidade contém diretrizes aos consultores 

a respeito do tema para coibir possíveis casos 

Medimos a satisfação dos clientes durante e após o término  

de cada trabalho. Em caso de apontamentos negativos, 

são abertas Solicitações de Ações Corretivas (SACs) para avaliação 

do ocorrido e respectivo tratamento

garantimos 100% de privacidade de dados. Na integração, 

todos nossos consultores recebem o codigo de conduta com 

as diretrizes sobre o tema. ademais, todos os projetos possuem 

termo de confidencialidade. Em 2011 e 2012 não houve registro

Em 2011 e 2012 não pagamos multas

Conteúdo Status

24
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