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visão de sustentabilidade

O que é sustentabilidade para a KEYASSOCIADOS?

ustentabilidade para a 
KEYASSOCIADOS não é valor 
agregado ao negócio. É o nosso 

negócio. A empresa desenvolve Soluções 
Sustentáveis, por isso a sustentabilidade 
é o nosso core business”, Marco Antonio 
Fujihara, diretor de Estratégia. 

Essa definição não visa somente à 
rentabilidade para si e para seus clientes, 
mas reflete o posicionamento da empresa 
em atuar como agente impulsionador 
de resultados significativos à sociedade 
e ao planeta. Neste sentido, visa ao 
Desenvolvimento Sustentável - considerando 
os pilares econômico, ambiental e social - com 
o desenvolvimento de soluções sustentáveis 
aplicadas à Gestão Empresarial e, por meio 
da atuação responsável de seus clientes e 
demais stakeholders, a empresa contribui 
para a construção de uma sociedade mais 
justa e sustentável. 

E para atender suas aspirações, a empresa 
está atenta aos principais acontecimentos e 
discussões no mundo sobre as mudanças 
climáticas, o que reforça seu princípio de 
criar novas tendências e oportunidades 
de negócios. Em 2009, representantes 
da KEYASSOCIADOS estiveram na 
COP15 (15ª Conferência das Partes - da 
ONU - sobre as mudanças climáticas) 
para acompanhar de perto as discussões e 
negociações sobre a ameaça do aquecimento 

global. Desde então, a empresa mantém, 
em parceria com a Revista Exame, o blog 
Termômetro Global, que traz diariamente notícias 
e artigos sobre sustentabilidade e mudanças 
climáticas. (GRI 1.2) 
      
Além disso, com plena consciência dos impactos 
sociais e ambientais oriundos de suas atividades, 
a empresa assumiu compromissos globais e 
investe em ações que direcionam sua gestão 
estratégica para a sustentabilidade. Para atingir 
tais objetivos, pauta seus negócios em uma 
conduta ética e transparente com respeito a  
meio ambiente e atuação social.  

Em 2008, a KEYASSOCIADOS tornou-
se signatária do Pacto Global, iniciativa da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
sendo este relatório o COP (Communication 
on Progress) que demonstra as práticas 
da empresa relacionadas aos 10 princípios 
do Pacto. A KEYASSOCIADOS está entre 
as 24 organizações que receberam o Selo 
na categoria adesão. Com isso, a empresa 
assumiu o compromisso de valorizar a 
diversidade em sua equipe de colaboradores 
e parceiros, sendo que essas práticas serão 
avaliadas em 2010 para que seja garantido 
o Selo pleno. (GRI 4.12)

“s
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sobre o relatório
A KEYASSOCIADOS publica o seu 
primeiro Relatório de Sustentabilidade, 
o que para a empresa é um 
importante passo no processo de 
transparência e engajamento com a 
sociedade. Partindo desta premissa, 
o Relatório de Sustentabilidade é o 
instrumento para que a empresa 
demonstre sua atuação no mercado, 
considerando os pilares: econômico, 
social e ambiental. Este relatório 
reúne os principais resultados 
relativo ao ano de 2009. Já as metas 
estão presentes no decorrer dos 
capítulos. (GRI 3.1; 3.7) 

No capítulo Visão de 
Sustentabilidade, a empresa deixa 
claro como a Sustentabilidade 
permeia seus negócios.   

Na abertura dos Capitais destacam-se 
os princípios do Pacto Global que se 
relacionam ao capítulo abordado. Os 
10 Princípios percorrem os seguintes 
temas: Direitos Humanos, Trabalho, 
Meio Ambiente e Anticorrupção. 

As fotos publicadas foram 
selecionadas por meio de um 
concurso interno realizado com 
os colaboradores e consultores 
da empresa. O resultado você 
acompanha no decorrer do relatório.

Processo de Elaboração 
O processo de elaboração do 
relatório envolveu diversas etapas, 
a começar pela definição e limite 
do conteúdo, considerando tanto os 
objetivos e experiências da empresa, 
quanto as percepções e expectativas  
das partes interessadas. Para 
tanto foi realizado um estudo de 
benchmark e também definida a 
matriz de materialidade, que  
avaliou o grau de importância dado 
aos impactos, riscos e oportunidades 
das atividades da empresa  
em relação à sustentabilidade.  
(GRI 3.5; 3.6; 3.7; 3.8)  

A definição da matriz de 
materialidade contou com a 
participação de grupos de trabalho, 
formados por colaboradores e 
representantes dos principais 
públicos de relacionamento da 
empresa. Além disso, a empresa 
realizou o seu primeiro Ciclo de 
Diálogo com as Partes Interessadas, 
o que possibilitou a identificação de 
novos temas, além de confirmar os 
assuntos já apontados no resultado 
da pesquisa. (GRI 4.17) 

Para a estrutura foi utilizado 
o Projeto Sigma – The Sigma 
Guidelines, que, amparado no 
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Para esclarecer dúvidas ou enviar comentários, envie e-mail para: sustentabilidade@keyassociados.com.br  (GRI 3.4)
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sobre a Forma de 
Gestão da G3

re
su

lta
do

Indicadores de
Desempenho da G3  
& Indicadores de 
Desempenho do 
Suplemento Setorial

Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10;
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15.

Responder a todos os critérios 
elencados para o Nível C mais:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.

Não exigido Informações sobre a Forma 
de Gestão para cada Categoria 
de Indicador

Forma de Gestão divulgada  
para cada Categoria de Indicador

O mesmo exigido para o nível B

Responder a um mínimo de 10 
Indicadores de Desempenho, 
incluindo pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas de 
desempenho: social, econômico 
e ambiental.

Responder a um mínimo de 20 
Indicadores de Desempenho, 
incluindo pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas de 
desempenho: social, econômico, 
ambiental, dir. humanos, 
práticas trabalhistas, sociedade, 
responsabilidade pelo produto.

Responder a cada Indicador 
essencial da G3 e do Suplemento 
Setorial* com a devida 
consideração ao Princípio 
da materialidade de uma das 
seguintes formas:
a) respondendo ao indicador ou
b) explicando o motivo da omissão.

princípio de responsabilidade, divide 
o conteúdo em 5 capitais inter-
relacionados: Financeiro, Processos, 
Humano, Social e Natural, 
representando o relacionamento 
da empresa com suas partes 
interessadas. O capítulo Soluções 
Sustentáveis apresenta os principais 
produtos da empresa, bem como 
seus impactos na sociedade.      

Este relatório compreende 
informações coletadas por meio  
de entrevistas com os sócios diretores 

e coleta de dados junto aos gestores 
e colaboradores. As informações 
relatadas são de responsabilidade das 
áreas gestoras e não houve verificação 
externa. (GRI 3.13) A periodicidade do 
relatório é anual. (GRI 3.3)

Neste relatório foram adotadas 
as diretrizes da Global Reporting 
Initiative - GRI G3, o que permite a 
comparabilidade com outras empresas. 
O nível de aplicação foi autodeclarado 
C, conforme detalhamento na tabela  
a seguir. (GRI 3)
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esde o início de 
nossas atividades, a 
Sustentabilidade está 

incorporada à nossa estratégia 
de negócio. O forte desejo de 
criar, inovar e desenvolver 
novos produtos e serviços 
motivou o surgimento da 
KEYASSOCIADOS. Os primeiros 
produtos com que trabalhamos 
tinham foco na qualidade dos 
processos produtivos e já 
contemplavam questões para 
incentivar a responsabilidade 
socioambiental corporativa. 
Durante esses mais de 10 
anos, desenvolvemos Soluções 
Sustentáveis com a visão de 
crescimento econômico alinhado 
aos aspectos sociais e ambientais. 

Temos como estratégia 
acompanhar as negociações 
internacionais em relação 
à mudança  do clima e à 
sustentabilidade, e incorporar 
novos olhares em nossos negócios, 
com a premissa de não seguir 
tendências e sim criar tendências. 
Alinhados com essa diretriz, 
em 2009, uma das iniciativas 
foi participar da COP 15 para 

acompanhar as discussões  
e negociações em relação ao  
futuro da humanidade.

Nossa gestão corporativa é baseada 
nas melhores práticas e padrões 
internacionais, seguindo o Sistema 
de Gestão Integrado - SGI: ISO 
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, 
em nossos processos internos. Em 
2009, redefinimos nossa Governança 
Corporativa e adotamos o Projeto 
Sigma para melhoria de nossas 
práticas, considerando as perspectivas 
de nossos stakeholders. É importante 
deixar claro que essas mudanças 
são extremamente significativas 
daqui para frente, pois tivemos a 
oportunidade de avaliar o que já 
fizemos e verificar nossos desafios 
para os próximos anos.  

Para nós, hoje, o grande desafio está 
relacionado ao Capital Humano, já que 
somos uma empresa de consultoria 
e o capital intelectual é o nosso 
maior ativo. Entendemos que  fazer 
a gestão do conhecimento interno é 
transformar conhecimento em um 
processo de inovação constante para 
alcançar resultados satisfatórios. 
Hoje, sabemos qual é o nosso capital 

“d

mensagem da
administração
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intelectual e conseguimos fazer 
a gestão deste conhecimento. 
Entretanto, estamos no momento de 
unir todas as habilidades presentes 
em um processo de inovação e 
resultados. Neste ano, investimos no 
relacionamento com nossos sócios 
e colaboradores e por meio de 
ferramentas internas, como  
Pesquisa de Clima, Avaliação 
de Desempenho, Plano de 
Desenvolvimento, iniciamos ações 
que buscam atrair e reter talentos. 

No início de 2009, em virtude da 
crise financeira mundial, nosso 
desempenho econômico foi marcado 
pela retração de novos negócios, 
inclusive com a paralisação de 
alguns projetos vigentes.  
No entanto, no segundo semestre  
houve a retomada dos negócios.  
No âmbito social, conseguimos 
avanços no envolvimento de  
nossos sócios e colaboradores  
com as causas sociais.  
O Programa KEYSOLIDARIEDADE 
obteve bons  resultados com as 
campanhas solidárias e em 2010 
passará por uma reformulação, 
com o início do nosso Programa 

de Voluntariado. Também, em 
conjunto com o Capital Humano, 
iremos estruturar um Programa 
de Diversidade. Já no aspecto 
ambiental, continuaremos 
monitorando os impactos de 
nossas atividades e realizando 
nosso Inventário de Gases de 
Efeito Estufa, o que permitirá 
gerar um plano de ação 
para a constante melhoria e 
aperfeiçoamento das práticas. 

Queremos encerrar esta 
mensagem com a nossa 
percepção sobre o trabalho 
desenvolvido até o momento. Este 
processo de relato contribuiu não 
somente para a transparência 
e prestação de contas das 
atividades da KEYASSOCIADOS, 
mas ainda sinalizou para a 
importância de investir em novas 
ações e práticas de gestão com 
foco na sustentabilidade, para a  
construção de relacionamentos 
de longo prazo com nossos 
stakeholders e para a visão de 
futuro. Este é apenas o  ponto  
de partida para o nosso 
aprendizado contínuo. 

A Direção.
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KEYASSOCIADOS 
atua no mercado de 
consultoria, assessoria, 

auditoria e treinamento em 
Gestão de Negócios. Desde 1997, 
quando foi fundada, a empresa - 
prestadora de serviços de médio 
porte - busca o crescimento 
de seus clientes associado ao 
Desenvolvimento Sustentável, 
com o desenvolvimento de 
produtos e serviços que englobam 
Qualidade, Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança Ocupacional, 
Estratégias de Negócios, 
Mercado de Carbono, projetos de 
Sustentabilidade Empresarial e 
Responsabilidade Social. Com sede 
em São Paulo, a empresa possui 
escritório em Belo Horizonte.  
(GRI 2.1; 2.2; 2.4; 2.8)

Ao longo desses anos, a empresa 
investe na geração de novos 
conhecimentos para desenvolver 
soluções sustentáveis compatíveis 
com a realidade global.  

As soluções oferecidas aos clientes 
são fruto de anos de experiência  
e constante aprimoramento da 
Equipe KEYASSOCIADOS. 

Além disso, a empresa faz questão 
de praticar grande parte das 
técnicas e metodologias aplicadas 
a seus clientes. Como exemplo 
disso, foi uma das primeiras 
empresas no Brasil e no mundo 
a adotar um Sistema de Gestão 
Integrado, englobando Certificação 
Nacional e Internacional na ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 e 
OHSAS 18001:2007.

EStrutura acIonárIa 
A empresa é uma sociedade 
empresarial da qual toda a  
equipe técnica faz parte efetiva 
participando da geração de 
negócios e dos resultados.  
Para apoiar as atividades  
dos sócios, possui uma  
equipe administrativa com  
12 colaboradores. (GRI 2.6)  

a
Perfil da emPresa
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Histórico da busca
Por excelência

ano 1997
  Fundação da KEYASSOCIADOS
  Foco dos negócios em Qualidade

ano 1998 
  Certificação NBR ISO 9002:1994

ano 1999
  Certificação NBR ISO 14001:1996
  Adoção do Balanced Scorecard - BSC

ano 2000
  Organização por processos

ano 2001
  Implantação do SGI (ISO 9001, ISO 14001 e 
OHSAS 18001)

ano 2002
  Realização de workshops internos periódicos

ano 2003
  Criação do Planejamento Anual
  Criação das Divisões de Negócios
  Estabelecimento da Agenda de Eventos Sociais

ano 2004
  Utilização da ferramenta SWOT para 
elaboração do Planejamento Estratégico
  Conquista do Prêmio Banas – GIR – Gestão 
Integrada de Resultados
  Início do estudo sobre Sustentabilidade –  
análise comparativa do PNQ com as 
certificações, normas e o questionário  
Dow Jones Sustainability Index – DJSI

ano 2005
  Criação dos Comitês Técnicos
   Início dos trabalhos com assessoria de 
imprensa especializada
  Sistematização da Pesquisa de Clima 
Organizacional (sócios e equipe de apoio) 
  Aprovação na 1ª fase do ciclo de avaliação do 
PNQ 2005
  Conquista do Prêmio Banas

  Primeiro cliente para o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial – ISE, da 
BM&F Bovespa

ano 2006
  Conquista da medalha de prata do Prêmio 
Paulista da Qualidade da Gestão – PPQG –  
Ciclo 2005/2006
  Conquista do Prêmio Banas
  Estruturação da área de  
Sustentabilidade e Carbono
  Encontro anual com fornecedores e comunidade 
do entorno, para incentivo de adoção de “Boas 
Práticas Ambientais, Sociais e Ocupacionais”
  Primeiro cliente para o Dow Jones Sustainability 
– DJSI, da Bolsa de Nova Iorque
  Código de Ética

ano 2007
  Conquista da medalha de ouro do Prêmio 
Paulista da Qualidade da Gestão – PPQG
  Inventário de emissão de GEE
  Parceria com a SOS Mata Atlântica

ano 2008
  Início das atividades do escritório em  
Belo Horizonte – MG
  Estrutura da gestão por Unidades de Negócios
  Criação do Código de Conduta
  Adesão ao Pacto Global
  Revisão e informatização da Pesquisa de Clima 
Organizacional para sócios e equipe de apoio

ano 2009
  Redefinição da Governança Corporativa
  Implantação do Sistema Informatizado 
(Microsiga – Totvs)
  Primeiro Ciclo de Engajamento com as Partes 
Interessadas para análise do código de 
conduta e 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
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valores organiZacionais

KEYASSOCIADOS 
acredita que, para 
ser uma empresa 

reconhecida por sua excelência 
perante a sociedade, deve:  
“Ser uma empresa economicamente 
viável, socialmente justa e 
ambientalmente correta”.  

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; empreendedorismo.       

DIrEtrIzES

•  Formação de parceiros de negócio 
em relações de longo prazo;

a •  Nossos parceiros não são apenas os 
clientes, mas também nossos sócios  
e empresas associadas;

•  Um dos principais meios de 
satisfazer o cliente é estreitar 
nosso relacionamento e parceria, 
desenvolvendo produtos, capacitando 
nossa equipe e empresas associadas;

•  Estímulo a que as partes 
interessadas adotem uma  
conduta ética e de desenvolvimento 
sustentável, utilizando como 
referência nossas práticas  
de gestão;

•  Atendimento à legislação e aos 
regulamentos aplicáveis ao 
nosso negócio, incluindo aspectos 
de segurança da informação, 
responsabilidade social,  
segurança e saúde ocupacional, 
ambientais e qualidade;

•  Melhoria contínua da eficácia 
do sistema de gestão, incluindo 
satisfação de clientes, prevenção de 
poluição e prevenção de acidentes, 
tanto internamente quanto no contato 
com nossos clientes. (GRI 4.8)
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“Mudar o mundo através de nossos clientes.” 
Ricardo Valente da Silva, sócio-diretor comercial

Princípios do Pacto Global

Meio ambiente
Princípio 7: As empresas devem 
apoiar uma abordagem preventiva 
para os desafios ambientais;

Princípio 8: Desenvolver 
iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental;

os últimos anos, 
diversos acontecimentos 
colocaram em 
xeque o modelo de 

desenvolvimento que o mundo 
vivencia. As desigualdades sociais, 
os desastres naturais, e a crise 
econômica mundial - alavancada 
pela crise imobiliária dos Estados 
Unidos em 2008 - trouxeram a 
certeza da urgência de mudança 
por parte da humanidade e de que 
o Desenvolvimento Sustentável 
é um caminho sem volta para as 
organizações que desejam garantir 
a perenidade dos negócios.         
Neste sentido, a KEYASSOCIADOS 
tem como princípio que o 

soluçÕes sustentÁveis

Princípio 9: Incentivar o 
desenvolvimento e a difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis.

contra corrupção
Princípio 10: As empresas devem 
combater a corrupção em todas as suas 
formas, inclusive extorsão e propina.

n
desenvolvimento de negócios 
sustentáveis possibilita efetivas 
mudanças sociais e ambientais, 
além de gerar rentabilidade para 
seus clientes. Atenta aos cenários 
financeiro, ambiental e social que 
o mundo atravessa, desenvolve 
pesquisas de novos produtos e gera 
oportunidades de negócios.

EStratéGIa DE nEGócIo
A estratégia de mercado da 
KEYASSOCIADOS é acompanhar 
o que existe nas negociações 
internacionais no que se refere 
às mudanças climáticas e à 
sustentabilidade, e incorporar novas 
abordagens em seus negócios.  
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O objetivo é fazer frente às 
essas mudanças e criar novas 
tendências.  Em 2009, a empresa 
gerou  648 propostas comerciais, 
sendo que 30,7% delas se 
efetivaram em projetos, o que 
representou um aumento de 5,7% 
em relação ao ano de 2008. (EC2)

PrIncIPaIS ProDutoS E 
SEuS IMPactoS (GrI 2.2)
No ano de 2009, a empresa 
investiu no desenvolvimento 

e no fortalecimento de seus 
produtos, atrelando a Estratégia 
de Sustentabilidade à Gestão 
Empresarial de seus clientes. Por 
meio da segmentação dos produtos em 
Unidades de Negócios especializadas, 
acompanhou os impactos gerados 
pelas soluções aplicadas em 
seus clientes. Durante o ano, a 
KEYASSOCIADOS ofereceu soluções 
sustentáveis para 150 clientes. 
Abaixo, seguem os principais produtos 
e seus impactos gerados (EN26; EC9):

Iniciativa Impactos em 2009

ISO 14001 – Sistema de 
Gestão Ambiental

Número de clientes: 46
Economia de água; Reúso de água da chuva; Economia de energia; 
reciclagem (papelão e plástico); Redução do uso de copos plásticos; 
Redução do uso de papel.

OHSAS 18001 – 
Saúde e Segurança no 
Trabalho

Número de clientes: 28 
A empresa contribuiu para a redução de números de  
acidentes de trabalho. 

Identificação, atualização 
e monitoramento de 
Legislações SMS

Número de clientes: 12
-  Sociedade menos impactada por atendimento às legislações das 
empresas localizadas no entorno de suas moradias;

-  Empresas com sistemática de atualização das legislações  
garantindo atendimento e com isso reduções de autuações por 
órgãos fiscalizadores;

-  Redução de impostos por redução de acidentes trabalhistas e multas;
-  Melhor qualidade de vida da sociedade, dos funcionários e do meio 
ambiente, por atendimentos de critérios legais.

Governança e 
Estratégia para a 
Sustentabilidade

Número de clientes: 4
A empresa contribuiu com a atuação mais transparente e com  
práticas que beneficiam a sociedade e o meio ambiente.

Índices de 
Sustentabilidade

Número de clientes: 6 
Permite que as empresas estejam alinhadas com as melhores  
práticas do mundo com a criação de redes relacionamentos.
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Iniciativa Impactos em 2009

Relatórios de 
Sustentabilidade – GRI

Número de clientes: 4
Permite maior transparência e comparabilidade das informações, além 
da comunicação com a sociedade.

Implantação de Sistema 
de Gestão da Qualidade 
com base na NBR  
ISO 9001

Número de clientes: 17 
Melhoria na Gestão das Organizações; Confiabilidade no cumprimento 
de requisitos contratuais e regulamentares.

Planejamento 
Estratégico e Balanced 
Scorecard (BSC)

Número de clientes: 3
Melhoria na Gestão das Organizações; Assertividade na tomada de 
decisão; Concretização de objetivos estratégicos e metas de curto, 
médio e longo prazos.

Implantação de Sistema 
de Gestão de Segurança 
da Informação com base 
na NBR ISO 27001

Número de clientes: 1
Melhoria na Gestão da Segurança de Informação das Organizações; 
Confiabilidade no cumprimento de requisitos contratuais e regulamentares; 
Redução de riscos associados à segurança da informação.

Inventário de Emissões 
de Gases de Efeito 
Estufa (GEE)

Número de clientes: 15 
Possibilita o conhecimento de emissões de GEE da empresa, auxiliando 
na definição de estratégias para redução e/ou compensação dessas 
emissões; Auxílio no preenchimento de questionários do mercado 
financeiro (CDP – Carbon Disclosure Project e Dow Jones 
Sustainability Index).

MDL (Mecanismo 
de Desenvolvimento 
Limpo)/Mercado de 
Carbono

Número de clientes: 21 
Permite a participação da empresa no Mercado de Carbono; Geração 
de receita; Possibilita a inserção, através dos projetos de MDL, do 
tema Sustentabilidade e Mudanças Climáticas nas empresas.

Assessoria na definição 
das estratégias em 
mudanças climáticas

Número de clientes: 3 
Permite maior posicionamento da empresa perante o tema; Auxílio na 
definição de investimentos; Gerenciamento de riscos socioambientais.

Gestão de 
Responsabilidade Social

Número de clientes: 2 
Abrangência: 5 mil funcionários
Promoção da qualidade das relações e ambiente de trabalho em alinhamento 
a padrões nacionais e  internacionais de responsabilidade social.

Implantação da 
Norma SA8000: 
Responsabilidade Social

Número de clientes: 3 
Cerca de 22 mil funcionários, vinculados às empresas certificadas, 
têm garantia de cumprimento da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e  Direitos Fundamentais no Trabalho, com melhoria 
contínua da qualidade das relações e ambiente de trabalho em 
atendimento aos requisitos da SA8000, incluindo  não discriminação e 
quaisquer outras práticas abusivas.
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Iniciativa Impactos em 2009

Gerenciamento de 
Risco Social na Cadeia 
Fornecedora

Número de clientes: 1
O engajamento da cadeia fornecedora nos aspectos de responsabili-
dade social dissemina boas práticas  no gerenciamento das relações e 
ambiente de trabalho, contribuindo para percepção de valor das partes 
interessadas e redução do risco social para o fornecedor e cliente.

Pesquisa de Clima 
Organizacional

Número de clientes: 5
Abrangência:  18 mil pessoas
Avaliar o padrão de qualidade da gestão de pessoas a partir da 
percepção dos colaboradores representa um compromisso da orga-
nização com boas práticas nas relações e no ambiente de trabalho e 
garante melhoria contínua.

MErcaDo E clIEntES (GrI 2.7)
A KEYASSOCIADOS considera o 
relacionamento com seus clientes 
fundamental para o desempenho dos 
negócios. As relações estabelecidas são 
constantemente aprimoradas, o que permite 
que seus clientes sejam também parceiros, 
com maior facilidade de renovação de 
contratos e implementação de novos 
produtos e serviços, em relações de longo 
prazo. Hoje, aproximadamente 70% da 
carteira de clientes já realizaram mais de 
um serviço com a empresa. 

A KEYASSOCIADOS atua no território 
nacional em todos os setores da economia: 
indústria, serviços, agronegócios, 
construção civil e terceiro setor, porém 
a segmentação de mercado é com foco 
no produto, por isso a empresa criou as 
unidades de negócios. A empresa possui 
diferentes serviços/produtos que atendem 
empresas de grande, médio e pequeno 

porte. Os mercados atendidos estão 
segmentados como: clientes da iniciativa 
privada (cerca de 90% do faturamento), 
e clientes de empresas públicas (cerca de 
10% do faturamento). (GRI 2.5)
    
coMunIcação coM clIEntES
O segmento de negócio da 
KEYASSOCIADOS exige canais de 
comunicação que aproximem a empresa 
de suas partes interessadas, como contato 
pessoal, telefone, e-mail, workshops e cursos 
In Company. As informações obtidas 
pelos diversos canais de comunicação são 
analisadas semestralmente em reuniões 
de análise crítica da Direção, nas quais se 
definem as ações de aperfeiçoamento de 
processos e produtos. (PR6) 

SatISFação DoS clIEntES
Para avaliar o grau de satisfação do cliente 
com os serviços da KEYASSOCIADOS, 
foi desenvolvida a ferramenta Avaliação 
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da Satisfação e Fidelidade. Para todos 
os projetos são realizadas pesquisas de 
satisfação e os resultados obtidos são 
utilizados para a melhoria de metodologias, 
processos ou postura dos sócios, 
consultores e colaboradores, sempre como 
aprendizado para outros projetos. 
As sugestões e reclamações dos 
clientes são recebidas nos canais de 
comunicação:
• site: www.keyassociados.com.br    
•  contato direto com a equipe do projeto por 

meio de reuniões, telefone ou e-mail; 
•  contato direto com a Direção da 

empresa. (PR5)

SIGIlo DE InForMaçõES
A KEYASSOCIADOS possui 
suas Diretrizes de Segurança da 
Informação e Informação Confidencial 
ou Restrita, para conscientizar os 
colaboradores quanto à importância 
da confidencialidade das informações 
geradas pela empresa e das 
informações disponibilizadas por 
seus clientes. Essas diretrizes estão 
dispostas no Código de Conduta Ética 
e também em uma cartilha que é 
entregue aos sócios e colaboradores 
durante a integração.  (PR8)

rElacIonaMEnto coM 
FornEcEDorES
A KEYASSOCIADOS busca 
continuamente aperfeiçoar 
o relacionamento com seus 
fornecedores.  A empresa mantém 

constantes diálogos com seus 
fornecedores, com o objetivo de 
identificar suas expectativas e 
necessidades. Em 2009, a empresa 
convidou representantes dos 
principais grupos de fornecedores 
para participar do Diálogo com as 
Partes Interessadas.  Os principais 
grupos de fornecedores são:

consultores eventuais  
(dedicação parcial à empresa)
Os consultores eventuais, geralmente 
especialistas, passam por um 
processo de homologação específico 
para fornecedores, além da avaliação 
por parte dos clientes e, quando 
necessário, por treinamentos.  

Fornecedores de materiais  
para treinamentos
Os fornecedores de materiais para 
treinamento não afetam significativamente 
os serviços prestados pela 
KEYASSOCIADOS. Assim, não existem 
exigências fortes para estes fornecedores, 
somente a garantia da qualidade.

Fornecedores de serviços  
de informática e sistemas  
de informação
Os fornecedores de serviços de 
informática são críticos, dado o nível 
de serviço necessário - disponibilidade 
dos sistemas on-line e sistema de 
webmail - e as necessidades de 
atualização tecnológica. (HR2)
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mbora a 
KEYASSOCIADOS 
seja uma empresa de 

capital fechado, seu Modelo 
de Governança Corporativa é 
direcionado pelos preceitos da 
Boa Governança: transparência, 
equidade e prestação de contas. 
Desta maneira, a empresa 
passou por uma ampla revisão 
estratégica em 2009 e definiu 
as seguintes frentes para 
nortear suas práticas de 
Governança (GRI 4.1):

GEStão EStratéGIca DoS nEGócIoS 
Em meados de 2008, a 
KEYASSOCIADOS consolidou suas 
atividades por Unidades de Negócios. 
Com isso, a empresa personalizou 
o atendimento, direcionando as 
necessidades de seus clientes às 
equipes de sócios especializadas 
em cada segmento de negócio. Esta 
reestruturação permite que as 
unidades tenham centros de resultados 
independentes, o que aumenta a 
transparência e prestação de contas 
sobre suas atividades. (GRI 2.3) 

e

governança e gestão

unIDaDE SMS 
Missão: Oferecer 
às empresas 
capacitação e 

assessoria na implantação de 
metodologias e ferramentas 
para a melhoria da gestão 
ambiental e de segurança e 
saúde ocupacional, visando 
ao atendimento às partes 
interessadas, atendimento 
às legislações, melhoria da 
imagem organizacional, 
satisfação dos funcionários 
e o conseqüente retorno dos 
investimentos aos acionistas.

unIDaDE carBono
Missão: Oferecer às 
empresas soluções 
integradas nos assuntos 

relacionados a Projetos de Crédito de 
Carbono, Inventários de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa, Projetos de 
Redução de Emissões Voluntárias e 
Compensação de Emissões. 

unIDaDE QualIDaDE
Missão: Oferecer às 
empresas serviços de 
consultoria, treinamento 

e auditoria, com metodologias e 
ferramentas de gestão empresarial 

unIDaDE SMS unIDaDE carBono
Missão:
empresas soluções 
integradas nos assuntos integradas nos assuntos 

unIDaDE QualIDaDE
Missão:
empresas serviços de 
consultoria, treinamento 
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que garantam a melhoria dos processos 
organizacionais, visando ao aumento da 
satisfação dos clientes, colaboradores e ao 
retorno dos investimentos aos acionistas.

unIDaDE 
rESPonSaBIlIDaDE 
SocIal
Missão: Estruturar 

soluções para a dimensão social, 
fundamentadas no conceito de 
sustentabilidade como estratégia 
empresarial, sendo a conduta 
socialmente responsável uma das 
premissas para a perenidade, 
analisando as organizações de forma 
abrangente e integrada em diferentes 
cenários de atuação: identificar pontos 
fortes, oportunidades de melhoria 
e propor soluções específicas 

GEStão DoS ProcESSoS  
Do ponto de vista da sustentabilidade 
empresarial, as certificações ISO 9001, ISO 
14001 e OHSAS 18001 conferem à empresa 
maior compromisso com a aplicabilidade 
de boas práticas, ou seja, o constante 
monitoramento do ciclo de melhoria de seus 
processos internos permite a evolução do 
conceito em suas atividades. A empresa 
adota um sistema de gestão integrado com 
processos que priorizam a relação com seus 
sócios, colaboradores, clientes, fornecedores e 
com a comunidade. Este sistema contempla oito 
processos de negócios, sendo quatro chamados 
de Macroprocessos de Negócio  e os outros 
quatro de Processos de Apoio. 

para atender as necessidades e 
expectativas do cliente.

unIDaDE 
SuStEntaBIlIDaDE
Missão: Fornecer 
soluções integradas 

aos clientes no âmbito de 
sustentabilidade empresarial nos 
seguintes temas: Estruturação de 
Modelo de Gestão de Sustentabilidade; 
Adequação aos padrões ISE Bovespa 
e Dow Jones (DJSI); Elaboração 
de Relatório de Sustentabilidade 
GRI - Global Reporting Initiative; 
Análise Socioambiental de Projetos; 
Implementação e Melhoria de 
Sistema de Gestão de 
Responsabilidade Socioambiental; 
Diálogo com Partes Interessadas.

Missão:

objetivos do Sistema de Gestão
•  Demonstrar capacidade de  

fornecer produtos de forma consistente 
que atenda aos requisitos do cliente 
e requisitos regulamentares aplicáveis, 
respeitando a legislação ambiental 
e de segurança e saúde ocupacional 
nas suas operações;

•  Aumentar a satisfação do cliente, 
por meio da efetiva implementação do 
Sistema de Gestão, incluindo processos 
para melhoria contínua e garantia 
da conformidade aos requisitos: do 
cliente, sociais, ambientais e de 
segurança e saúde ocupacional. 
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DMP
(Desenvolvimento 
de Mercados e 
Parceiros) 

Identificação das necessidades dos clientes;
Elaboração de propostas competitivas;
Parceria com consultores;
Comercialização de produtos.

DS 
(Desenvolvimento  
de Soluções)

Inovação no desenvolvimento de novos produtos;
Desenvolvimento adequado de novas metodologias;
Agilidade no desenvolvimento.

QcP 
(Qualificação de 
Consultores  
e Parceiros)

Seleção, contratação e integração de equipe de back office;
Coaching para os sócios;
Qualificação da equipe de apoio;
Análise de desempenho da equipe de apoio;
Avaliação de clima organizacional e ações de melhorias;
Comunicação interna.

FS
(Fornecimento  
de Soluções)

Acompanhamento e controle de projetos (suporte);
Alocação (suporte) de sócios (equipe técnica);
Desenvolvimento e relacionamento com fornecedores.

aDM 
(Administrativo)

 Controle de documentos, registros, dados e informações 
(relativos aos clientes e gerais);
Contas a pagar e receber;
Controles administrativos e financeiros;
Manutenção de infraestrutura.

SSo
(Saúde e Segurança 
Ocupacional)

Garantir o atendimento às legislações, prevenir acidentes e 
prevenir doenças ligadas à saúde ocupacional.

aMB 
(Ambiental)

Minimizar os impactos ambientais e esgotamento de 
recursos naturais relacionados às nossas atividades e 
buscar redução de custos.

MEl 
(Melhoria)

Ações sistêmicas que garantem o contínuo aprendizado e a 
melhoria das práticas de gestão; 
Controle e manutenção do SGI.

 

macroprocessos de negócio

processos de apoio
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MoDElo SocIEtárIo
O modelo societário da KEYASSOCIADOS 
é composto por sócios responsáveis por 
gerar negócios e resultados. Esses sócios 
participam de uma ou mais unidades 
de negócios.  Conforme contrato social, 
a administração societária é exercida 
pela Diretoria e a responsabilidade pelas 
Unidades de Negócio é atribuída aos 
sócios gestores: (GRI 4.2; LA13)
     
Alexandre Lopez Hernandez
Coordenação de Sistema de Gestão Integrado 
– Controla os processos internos, desde a 
expectativa do cliente até a entrega do produto, 
incluindo a aplicação de ações corretivas nos 
processos, quando necessário.  

Carlos Henrique Delpupo
Coordenação Técnica – Tem como função 
apoiar todas as unidades de negócios nos 
aspectos intrínsecos aos assuntos abordados e, 
em conjunto com os gestores das unidades de 
negócio, desenvolver as soluções adequadas.

Fernando Giachini Lopes 
Coordenação Financeira – Tem como 
atribuição o controle das operações financeiras 
e, principalmente, é responsável pela definição do 
modelo de alavancagem de negócio.   

Marco Antônio Fujihara 
Coordenação Estratégica – Responsável pelo 

direcionamento das ações da empresa e pelo 
relacionamento institucional com entidades 
renomadas, governo e mídia, inclusive no exterior.

Ricardo Valente da Silva
Coordenação Comercial – Definição 
de abordagens comerciais seguindo 
o Planejamento Estratégico, além do 
relacionamento com o cliente.

William Eloy Abud
Coordenação Administrativa e Recursos 
Humanos – Garante a fluidez das atividades 
administrativas, dos recursos humanos e da 
tecnologia da empresa.     

EStrutura Para MElhorIa 
coMItêS técnIcoS
Com base nos conceitos do Sigma Guiding 
Principles, a KEYASSOCIADOS estruturou 
sua gestão articulando um Comitê de 
Accountability – composto pela Diretoria – 
com mais cinco comitês técnicos, denominados 
Capitais: Financeiro, de Processos, Humano, 
Social e Natural. O objetivo foi integrar a 
Sustentabilidade à gestão organizacional 
da empresa, com o envolvimento das 
partes interessadas, visando à melhoria de 
desempenho. Por meio da utilização do Projeto 
Sigma, a empresa demonstra a transparência 
e responsabilidade de sua gestão, além de 
visualizar suas deficiências para a definição 
de metas. (GRI 4.1)

comitês responsabilidades

Comitê de 
Accountability

•  Analisar situações de conflito de interesse e projetos que ofereçam 
riscos e que podem impactar os negócios da empresa;

•  Definir e acompanhar as práticas de interação com as partes 
interessadas, garantindo transparência e ética nas relações;

•  Analisar as práticas de gestão propostas pelos comitês, fornecendo 
recursos para suas implementações, quando aprovadas;

•  Analisar o relatório de gestão elaborado, garantindo sua fidedignidade;
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comitês responsabilidades

Comitê de 
Accountability

•  Estabelecer o planejamento estratégico, definindo as ações para sua efetivação; 
•  Trimestralmente, realizar análises críticas do sistema de gestão, com 

acompanhamento dos principais indicadores;
•  Mediar situações entre sócios.

Capital 

Financeiro

•  Gerenciar a marca;
•  Gerenciar riscos;
•  Engajar as Partes Interessadas;
•  Analisar cenário;
•  Critérios para segmentação de mercado;
•  Avaliação contínua da missão, visão, valores, diretrizes e código 

de conduta e ética;
•  Analisar resultados;
•  Elaborar Planejamento Estratégico e Orçamento Geral;
•  Avaliar satisfação de clientes;
•  Avaliar a imagem no mercado; 
•  Estruturar a Governança Corporativa.

Capital de 
Processos

•  Acompanhar certificações, auditorias e novos modelos de gestão
• Definir os principais processos organizacionais;
• Propor ações de melhoria e revisão de processos.

Capital 

Humano

•  Relacionamento com o público interno e parceiros;
•  Estabelecer diretrizes relacionadas à capacitação e 

desenvolvimento da equipe de apoio;
•  Avaliar clima organizacional; 
•  Avaliar desempenho da equipe de apoio;
•  Definir canais de comunicação interna;
•  Estabelecer diretrizes para coaching dos sócios.

Capital Social •  Desenvolver ações e campanhas para o Projeto 
KEYSOLIDARIEDADE;

•  Avaliar a eficácia das ações sociais;
•  Envolver os colaboradores e sócios no voluntariado;
•  Relacionamento com a comunidade.

Capital 
Natural

•  Identificar impactos sociais e ambientais provenientes   
das atividades da empresa;

•  Definir ações preventivas e de mitigação  
dos impactos identificados;

• Relacionamento com a comunidade e ONGs ambientalistas;
• Estruturar programa de ecoeficiência e footprint. 
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aSSEMBlEIaS GEraIS
As Assembleias Gerais (ordinárias 
e extraordinárias) são convocadas 
para decisões referentes às alterações 
contratuais, apresentação de resultados 
(balanços e balancetes) e distribuição 
de resultados apurados. Além disso, 
periodicamente, todos os sócios têm 
acesso aos resultados gerais da empresa 
e de sua Unidade de Negócio. 

coMProMISSoS étIcoS 
A KEYASSOCIADOS estabeleceu 
seus compromissos éticos no início das 
operações, com constantes revisões 
ao longo dos anos. Tais compromissos 
estabelecem uma relação transparente e 
íntegra na condução de suas atividades, 
aplicáveis às partes interessadas. Tendo 
o relacionamento como viés para o 
sucesso do negócio, a empresa elaborou 
em 2008 seu Código de Conduta, no 
qual explicita seu posicionamento ético. 
Além disso, o documento apresenta   
a aplicabilidade de seus valores e 
referências de conduta para o dia a dia.  
Os principais compromissos éticos são: 
Transparências nas relações com as 
partes interessadas;
Honestidade e justiça em todas as 
relações funcionais e pessoais;
Cooperação e trabalho em equipe nas 
atividades dos sócios;
Confidencialidade em relação às 
informações adquiridas;

Independência nos processos  
de avaliação e auditoria; 
Atendimento às legislações  
aplicáveis ao nosso negócio. (GRI 4.6)

GEStão DE rIScoS 
O Comitê Financeiro determina as 
diretrizes, práticas e metodologias da 
análise de riscos. Todos os sócios e 
colaboradores consideram a gestão de 
riscos no dia a dia de suas atividades, 
seguindo as recomendações estabelecidas 
no Planejamento Estratégico. Os riscos 
considerados de alta relevância são 
submetidos ao Comitê de Accountability 
para análise e tratamento. As decisões 
são as mais diversas, desde a sair de um 
projeto, até decidir ou não apresentar ou 
não uma proposta considerada crítica.  
Em 2009, os principais riscos 
identificados no Planejamento Estratégico 
foram: (GRI 4.11)
risco de reputação: Risco associado às 
questões éticas, à confidencialidade de 
informações de clientes e à qualidade do 
serviço prestado; 
risco regulatório: Mudanças regulatórias, 
no mercado de carbono podem impactar 
no negócio da empresa, haja vista que 
a KEYASSOCIADOS possui produtos 
específicos na Unidade de Carbono;
risco Financeiro: Ao assumir um número 
expressivo de projetos com taxa de 
sucesso – pagamento futuro após retorno 
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positivo do cliente –, a empresa pode 
gerar diferenças significativas no fluxo 
de caixa, o que pode trazer algum risco 
financeiro. (GRI 4.11)     

DESaFIoS EStratéGIcoS 
A prática do Planejamento Estratégico, desde 
2002, resulta em uma série de ações que 
envolvem aspectos de mercado, atuação, 
competências e ações de infraestrutura.  
A revisão do PE ocorre anualmente, sempre 
no segundo semestre do ano. Neste ano, os 
principais desafios estratégicos definidos 
para o período de 2010 a 2012 foram:
•  Aumentar a carteira de carbono;
•  Personalizar o atendimento  

às grandes empresas;
•  Desenvolver produtos com maior 

valor agregado, utilizando ferramentas 
inovadoras em seus projetos;

•  Ser referência de competência  
nos principais produtos de cada 
Unidade de Negócio;

•  Desenvolver parcerias nacionais  
e internacionais.  (GRI 4.1)

auDItorIa 
A empresa é certificada nas normas 
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 
Anualmente são realizadas auditorias 
interna e  externa, intercaladas.  
A auditoria interna é realizada por 
consultores especialistas, com o objetivo 
de detectar falhas e aprimorar o sistema 
de gestão dessas normas. A auditoria 
externa é realizada por organismos 
certificadores, internacionalmente 
reconhecidos. Ambas as auditorias 
observam os processos de gestão, 
administrativos e operacionais.  
A empresa não realiza auditoria  
contábil/fiscal. (GRI 4.9)

rElacIonaMEnto coM aS  

PartES IntErESSaDaS 
A participação dos stakeholders é 
essencial para a formulação das 
estratégias da KEYASSOCIADOS.  
O engajamento ocorre por meio de visitas 
e pesquisas aplicadas pelas Unidades de 
Negócio. As necessidades e expectativas 

Stakeholders

Público
Interno

(Funcionários
& Parceiros)

clientes

Fornecedores

Sociedade

acionistas

onGs

concorrência

Mídia

Governo
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identificadas são pautadas em reuniões 
dos comitês técnicos e gestores das 
Unidades de Negócios, subsidiando o 
Comitê de Accountability. 

Neste ano, a empresa realizou o seu 
primeiro Ciclo de Diálogo com as Partes 
Interessadas, embora já houvesse 
iniciado este processo com o envio de 
uma pesquisa aos principais stakeholders 
para avaliar suas atividades. O objetivo do 
encontro foi avaliar o Código de Conduta e 
identificar percepções e expectativas das 

partes interessadas para o Relatório de 
Sustentabilidade. Para o encontro foram 
convidados representantes de clientes, 
fornecedores, parceiros, concorrência, 
mídia e comunidade. A metodologia utilizada 
para a definição dos temas relevantes 
foi o agrupamento, por similaridade, dos 
assuntos que as partes interessadas julgam 
pertinentes para a sustentabilidade da 
empresa. O resultado deste ciclo  
contribuiu para a elaboração da matriz de 
materialidade e para o  direcionamento do 
relato. (GRI 4.14, 4.15; 4.16 e 4.17)
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“O ano de 2009 foi marcado pela retomada dos 
negócios no segundo semestre, o que nos gerou 
grandes perspectivas.”
Fernando Giachini  Lopes, sócio-diretor financeiro

dimensão econômica,  
determinante para 
o desempenho geral 

da KEYASSOCIADOS, traz ao 
Capital Financeiro o desafio de 
considerar outros aspectos na 
geração de negócios, o que vai 
além  da análise de desempenho 
financeiro e prestação de contas. 
Os ativos intangíveis, constante 
preocupação da empresa, são 
considerados no Planejamento 
Estratégico e compreendem  a 
gestão de riscos e reputação, 
e também o gerenciamento da 
marca. No ano de 2009, a 
empresa revisou suas diretrizes 
corporativas e reestruturou a 
Governança Corporativa.  
 
DESEMPEnho  
EconôMIco (Ec1)
A crise econômica mundial, 
deflagrada no segundo 
semestre de 2008, trouxe 

grandes incertezas para o 
mercado. Embora discursos 
otimistas tenham dito que a 
crise traria  oportunidades 
para a sustentabilidade, o que 
realmente ocorreu, assim como 
com outros investimentos, foi a 
retração de novos investimentos 
socioambientais previstos para 
2009. Consequentemente, tendo 
a empresa o  foco em soluções 
sustentáveis, o impacto da crise 
atingiu o desempenho comercial 
e financeiro em 2009, com a 
diminuição  de investimentos 
e suspensão de contratos, 
principalmente no primeiro 
semestre do ano. Já no segundo 
semestre, muitos clientes 
retomaram seus investimentos 
em sustentabilidade e houve uma 
significativa retomada de negócios. 
Ademais, durante o ano, a empresa 
adotou uma série de medidas para 
redução de despesas corporativas 

a

caPital financeiro
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Iniciativa ações em 2009 Metas para 2010

Estruturar o processo 
de Gestão de Risco 
Corporativo

Estudo das normas internacionais 
ISO 31000 e AS/NZS 4360:2004, 
relacionadas à aplicação do conceito 
de Gestão de Risco e estruturação 
de uma metodologia para aplicar tais 
normas na empresa. 

Implantação do Modelo 
de Gestão de Risco 
Corporativo.

Estruturar o processo 
de Engajamento com as 
Partes Interessadas

Foi realizado o Ciclo de Diálogo 
com as Partes Interessadas para 
identificar suas expectativas e 
relacioná-las às estratégias da 
empresa. 

Avaliar e implementar 
as ações decorridas da 
reunião realizada com as 
Partes Interessadas e 
realizar novo ciclo.

Diretrizes Corporativas: 
Missão, Visão, Valores, 
Diretrizes e Código de 
Conduta e Ética

Foi realizada a revisão das Diretrizes 
da empresa, incluindo a publicação do 
“manual de bolso”: Código de Conduta 
e Ética.
O Código de Conduta foi avaliado 
pelas Partes Interessadas durante o 
Ciclo de Diálogo.

Prover recursos para 
garantir a coerência das 
Diretrizes Corporativas.

Estruturação  
da Governança  
Corporativa

Reestruturação da Governança 
Corporativa, consolidada em  
Unidades de Negócios.

Consolidar novo  
Modelo de Governança 
Corporativa.

distribuição do valor adicionado

para que tal fato não se refletisse em 
demissões na equipe de apoio. Todas as 
unidades se adequaram à perspectiva 
de faturamento menor e, em maioria, 
conseguiram cumprir o orçamento 

proposto. Em nível corporativo, alguns 
investimentos previstos para o início  
do ano foram postergados.(GRI 2.8)  
Da receita bruta obtida no ano de 2009, 
houve seguinte distribuição:

Governo

Sócios consultores

Equipe de apoio

Retido

Terceiros

37,7%

20,5%

15,9%

19,9%
6%
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“A adoção do Projeto Sigma na reformulação dos 
comitês técnicos inovou nosso modelo de gestão.” 
Alexandre Lopez Hernandez, sócio-diretor  
de sistema de gestão integrado

constante busca 
pela excelência de 
gestão faz com que 

as empresas se tornem cada vez 
mais exigentes quanto à qualidade e 
eficácia de seus processos. Atenta a 
esta tendência, a KEYASSOCIADOS 
criou o Capital de Processos 
– composto de profissionais 
representantes de todas as áreas 
da empresa – com o objetivo de 
analisar as melhores práticas 
existentes no mercado, compará-
las com as adotadas na empresa e 
propor modelos mais aderentes à 
realidade interna. A relação Custo 
x Benefício x Valor Agregado 
o estabelecimento de ações de 
desenvolvimento e proteção aos 
ativos tangíveis e intangíveis são os 
objetivos buscados pela empresa. 

O Capital de Processos tem um 
importante papel na empresa: é 
responsável por assessorar os 
gestores de processos, em toda ação de 
melhoria e padronização de atividades 
que envolvam clientes, fornecedores, 
parceiros e colaboradores. 

Além disso, realiza acompanha as 
avaliações de conformidade dos 
Organismos Certificadores de Sistemas 
de Gestão e as participações em 
Prêmios de Excelência, como, por 
exemplo, o Prêmio Paulista de Qualidade 
e Gestão (PPQG) e o Prêmio Nacional 
da Qualidade (PNQ). 

Em 2009, a empresa adotou o Projeto 
Sigma como modelo de gestão, porém 
manteve o Sistema de Gestão Integrado 
(SGI) para gerir seus processos atuais.

a

caPital de Processos
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Iniciativa ações em 2009 Metas para 2010

Avaliar e propor a adesão 
ou permanência a requisitos 
nacionais ou internacionais, 
tais como certificação  
ISO, participação em  
prêmios de excelência  
em gestão, entre outros

Participação no PPQG ano de 
referência 2008 no Nível III, na 
categoria de Médias Empresas, 
atingindo 456,5 pontos.

Realização de Auditorias com 
base no Sistema de Gestão 
Integrado ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 e OHSAS 
18001:2007. Foram realizadas 
2 auditorias, sendo 1 (uma) de 3ª 
parte, realizada pelo órgão certifi-
cador RINA e 1 (uma) interna de 
1ª parte realizada por auditores 
internos.  

No ano de 2010, a KEYAS-
SOCIADOS não participará de 
prêmios.
Nota: Esse ano, os capitais 
irão analisar e propor planos 
de melhorias dos critérios do 
PPQG para futuramente    
participar de prêmios. 

Avaliação do Sistema 
de Gestão Integrado da 
KEYASSOCIADOS.

Elaboração e  
acompanhamento dos Planos 
de Ações Pós-Auditoria 
(Processo MEL - SAC). 

Propor e acompanhar  
novos modelos de gestão

Revisão dos Processos do  
SGI (QCP, FS, AMB, DMP, DS, 
ADM e MEL). 

Reestruturação dos comitês 
técnicos para o Projeto Sigma, 
transformando-os em Capitais

Revisitar os processos do 
SGI e adequá-los à nova 
plataforma Sistêmica (QCP, 
FS, AMB, DMP, DS, ADM 
e MEL).

Consolidação e validação do 
Projeto Sigma.

Acompanhar  
certificações e prêmios

Análise do resultado do PPQG 
como processo de melhoria dos 
processos de gestão. 

Resultados das auditorias SGI
Revisão dos Processos do  
SGI (QCP, FS, AMB, DMP, DS, 
ADM e MEL).

Elaboração e  
acompanhamento dos Planos 
de Ações Pós-Auditoria 
(Processo MEL - SAC).

Avaliar e propor ações de 
melhorias para os processos 
do SGI, adequando-os à  
nova plataforma Sistêmica  
(QCP, FS, AMB, DMP, DS, 
ADM e MEL).

Pesquisar melhores práticas 
de gestão e submeter a 
outros Comitês a análise e 
adoção de tais práticas

Ciclo de reuniões do Capital de 
Processos (aberto aos demais  
Capitais) para pesquisa de  
melhores práticas. 

Ações de benchmark sobre 
modelos de gestão para 
discussão junto ao Capital e 
posteriormente, a melhoria 
do SGI da empresa.
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Iniciativa ações em 2009 Metas para 2010

Acompanhar auditorias Monitoramento do ciclo de  
auditoria do ano (avaliação  
interna e externa).

Monitoramento das ações 
corretivas/preventivas no  
ciclo anterior.

Manter os monitoramentos.

Identificar necessidades 
de informações, definindo 
sistemas de informação de 
apoio às atividades diárias

Definição de pontos focais de 
comunicação dentro da empresa.

Criação do Relatório Gerencial 
Comercial.

Criação do DRE (Demonstrativo 
de Resultados).

Workshops para apresentação  
de resultados junto às  
Unidades de Negócio. 

Avaliar os canais de  
comunicação internos  
e externos.

Reestruturar os  
canais de comunicação  
da KEYASSOCIADOS.
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“Criar um ambiente de trabalho agradável que valorize nossos 
sócios e colaboradores é um desafio constante.”
Willian Eloy Abud, sócio-diretor administrativo e recursos humanos

Capital Humano é um 
dos maiores ativos da 
KEYASSOCIADOS, 

considerando que a essência da 
empresa são as pessoas. Em respeito 
à valorização de seus sócios e 
colaboradores, a empresa está alinhada 
a compromissos globais e, sendo 
signatária do Pacto Global, atribui à sua 
gestão as melhores práticas no que diz 
respeito aos Direitos do Trabalho e aos 
Direitos Humanos. 

Para isso, criou o Comitê de Capital 
Humano, formado por sócios e 
colaboradores, com o objetivo de 
direcionar suas ações e, assim, 
garantir a todos igualdade em 
relação à diversidade, à qualidade 
de vida, à distribuição de lucros 
e remuneração, benefícios e 
oportunidades.    

GEStão DE PESSoaS
A Política de Recursos Humanos, 
criada em 2008, tem como objetivo 

o alinhar as estratégias da empresa 
com as ações de seus sócios e 
colaboradores, com base na Missão, 
Visão, Valores, Diretrizes e no 
Código de Conduta Ética. A Política 
trata também de temas importantes, 
como atrair, manter e desenvolver 
as pessoas, já que as habilidades, 
competências e experiências da 
equipe decidem o sucesso da 
KEYASSOCIADOS no mercado.

étIca E rESPEIto
Em 2009, a KEYASSOCIADOS 
elaborou o seu Código de Conduta 
Ética. Este documento prioriza 
as relações internas e também 
contempla o relacionamento de sócios 
e colaboradores com suas partes 
interessadas, principalmente clientes 
e fornecedores, no que diz respeito ao 
sigilo de informações. A empresa se 
compromete em manter um ambiente 
favorável à prática de relacionamentos 
profissionais com respeito e dignidade. 
O Capital Humano é o responsável 

caPital Humano
Princípios do Pacto Global 
trabalho 
Princípio 3: As empresas devem 
apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva;

Princípio 4: A eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado e compulsório;
Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho 
infantil;
Princípio 6: Eliminar a discriminação no 
emprego.
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Iniciativa ações em 2009 Metas para 2010

Identificar fatores 
prejudiciais ao bem-estar, 
satisfação e motivação 
dos sócios e colabora-
dores, propondo ações 
motivacionais que cola-
borem para a melhoria 
da qualidade de vida, 
inclusive no ambiente 
externo da empresa

Foram firmadas parcerias com  
estabelecimentos comerciais na região 
onde está localizado o escritório da 
empresa, para oferecer aos sócios e 
colaboradores descontos em  
produtos e serviços.

Colaboradores: a empresa custeou 1/3 
do valor da Assistência Médica. 
Realização de pesquisa salarial no 
mercado para propor enquadramentos 
salariais da equipe de apoio– pesquisa 
realizada e alguns reajustes concluídos.
Criação do PPR (participação de lucros) 
– ação implementada, porém em  
2009 a empresa não atingiu lucro  
para ser distribuído.

Sócios: Concedeu desconto de 40%  
na Assistência Médica. 

Criação do PPR (participação de  
lucros) – ação implementada, porém  
em 2009 a empresa não atingiu  
lucro para ser distribuído.

Desenvolver mais  
parcerias e buscar  
melhoria dos  
benefícios existentes.

Dar continuidade aos 
enquadramentos salariais 
dos colaboradores.

Propor reestruturação da 
participação de lucros.

Reestruturação das  
avaliações e distribuições 
de resultados.

por acompanhar o atendimento ao Código 
de Conduta, envolvendo a alta direção na 
tratativa de questões relacionadas ao não 
cumprimento do Código. Neste sentido, 
a empresa não admite nenhum tipo de 
discriminação, trabalho escravo e/ou infantil 
dentro de suas dependências, assédio 
sexual e moral ou condutas ofensivas no 
ambiente de trabalho. (HR 4) 

SaúDE & SEGurança
Desde 2001, a KEYASSOCIADOS é 

certificada na norma OHSAS 18001 e 
procura garantir um ambiente de trabalho 
seguro a seus sócios e colaboradores, e 
aos fornecedores (consultores eventuais), 
sendo estes representados por Comitês 
formais de segurança e saúde. Além disso, 
com o intuito de orientar a todos quanto aos 
perigos e cuidados diários, são publicadas 
no blog corporativo dicas sobre SSO (saúde 
e segurança ocupacional). Para 2010 está 
programada a reavaliação médica de todos os 
sócios e colaboradores. (SO4; LA6)
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Iniciativa ações em 2009 Metas para 2010

Estabelecer diretrizes 
relacionadas à capacita-
ção, desenvolvimento  
dos sócios, colaboradores 
e parceiros

Sócios e Colaboradores: 
Foram realizados cursos internos  
e externos para qualificação  
dos colaboradores.

Investir em cursos 
superiores e  
pós-graduação.

Acompanhar o processo 
de identificação e desen-
volvimento de lideranças

Avaliação e desenvolvimento  
das lideranças.

Ação de desenvolvimento 
de lideranças em fase 
de planejamento para 
aprovação.

Avaliação de clima  
organizacional

A prática de Pesquisa de clima  
organizacional acontece desde 2002 
a cada dois anos. Periodicamente essa 
prática passa por melhorias e a última 
edição, em 2008, contou com um 
processo informatizado.

A partir da última pesquisa surgiu o 
Comitê de Clima Organizacional, que 
propôs diversas ações para a Alta 
Direção, como, por exemplo, um café  
da manhã para comemoração dos 
aniversariantes do mês.

Em 2010, a Pesquisa de 
Clima Organizacional será 
realizada de acordo com a 
última edição, tanto para  
os colaboradores quanto 
para os sócios.

Identificar melhorias para 
os processos de avaliação 
de desempenho profis-
sional e acompanhar sua 
implementação

A avaliação de desempenho ocorre 
desde meados de 2002 e a cada ano 
passa por melhorias. Em 2008, contou 
com versão informatizada.

Colaboradores: Com a Avaliação de 
Desempenho + Plano de Desenvol-
vimento Individual, a equipe passou 
por um processo de feedback para  
avaliação de desempenho e   
orientação profissional.
Sócios: Todos os sócios passaram por 
avaliação de desempenho. 

O método de avaliação  
de desempenho,  
versão informatizada,  
será reformulado.

Melhorar comunicação 
interna por meio de 
reuniões com as equipes 
de trabalho (por Unidade 
de Negócios), newsletters, 
blog, relatórios, workshops

Foi criado DRE para divulgar os 
resultados da empresa aos sócios e 
colaboradores;
Foi criado o Relatório Gerencial Comer-
cial para atualizar os gestores quanto ao 
desempenho comercial da empresa. 

Reestruturação da 
KEYNews,  newsletter 
destinada aos sócios, colabo-
radores e clientes com infor-
mações sobre o mercado e a 
atuação da empresa.
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“Incentivamos a atuação voluntária de nossos sócios 
e colaboradores para promover a solidariedade entre 
as pessoas.”
Carlos Henrique Delpupo, sócio-diretor técnico

KEYASSOCIADOS 
estimula a atuação 
social de seus sócios 

e colaboradores. Em 2004, 
a empresa criou o Programa 
KEYSOLIDARIEDADE, que tem 
como objetivo promover a interação 
entre empresa e a sociedade, 
por meio do desenvolvimento de 
campanhas e ações sociais para 
arrecadação de donativos destinados 
a entidades filantrópicas.

O Capital Social tem o compromisso 
de estabelecer metodologias para 
uma atuação mais participativa de 
seus sócios e colaboradores junto 
à comunidade, além de coordenar 
as campanhas e ações sociais. Nos 
anos de 2008 e 2009, as doações 
arrecadadas foram destinadas ao Lar 

a Batista, entidade filantrópica com mais 
de 63 anos de existência, que atende 
crianças e adolescentes de 0 a 17 
anos nas seguintes estruturas:  
regime de abrigo, núcleo 
socioeducativo (NSE) e o centro de 
educação infantil (CEI). As campanhas 
desenvolvidas durante o ano se 
concentraram na doação de, sangue, 
agasalhos, alimentos, brinquedos, 
livros, itens de higiene pessoal e 
produtos de limpeza, dentre outros.

Em 2009, a KEYASSOCIADOS 
foi selecionada para participar do 
Selo da Diversidade e assumiu o 
compromisso de valorizar a diferença 
em sua equipe. Em conjunto com o 
Capital Humano, serão desenvolvidas 
diretrizes para a contratação de 
pessoas junto à comunidade. 

caPital social

Princípios do Pacto Global 
Direitos humanos
Princípio 1: As empresas devem apoiar 
e respeitar a proteção dos direitos 

humanos internacionais dentro de  
seu âmbito de influência;
Princípio 2: Assegurar-se de sua não 
participação em violações destes direitos.
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Iniciativas resultados em 2009 Metas para 2010

Desenvolver ações e 
campanhas para o Programa 
KEYSOLIDARIEDADE

Foram realizadas 7 
campanhas durante o ano,  
com os seguintes focos: 
- Crianças apadrinhadas;
- Doação de sangue;
-  Doação de livros;
- Doação de agasalhos;
- Doação de alimentos;
- Doação de brinquedos;

Para as campanhas sociais 
foi criado um ranking, com o 
constante posicionamento  
dos sócios e colaboradores 
mais participativos, inclusive 
com premiação aos três 
primeiros colocados.

O KEYSOLIDARIEDADE 
continua com as campanhas  
de doação e irá desenvolver 
ações de voluntariado,  
porém o cronograma das  
campanhas e ações será 
associado às necessidades  
da entidade atendida.

Permanece a premiação aos 
três primeiros colocados no 
ranking das campanhas.  

Avaliação da eficácia das  
ações sociais

Por meio de feedback voluntá-
rio da entidade atendida.

Foi criada metodologia de 
monitoramento das  
campanhas e ações.

Monitorar o envolvimento  
da equipe com as ações  
e campanhas.

Aplicar pesquisa de satisfação 
(semestralmente) para avaliar 
o grau de atendimento às 
necessidades da entidade.

Solicitar a prestação de  
contas da entidade. 

Buscar novas entidades 
para participar do programa 
KEYSOLIDARIEDADE com 
campanhas e ações sociais

Foi solicitada aos sócios e 
colaboradores a indicação de 
novas entidades filantrópicas 
sem fins lucrativos, organiza-
ções não governamentais e 
associações.

Serão atendidas 3 entidades  
durante o ano, com ações de 
voluntariado. As atividades se-
rão direcionadas aos usuários 
das entidades atendidas.  

Envolver os colaboradores  
no voluntariado

Durante o ano não foram 
realizadas ações estruturadas.   

Estruturar um Programa  
de Voluntariado. 

Assumir compromissos 
voluntários que demonstrem  
a atuação social da empresa

A empresa foi selecionada 
para compor o Selo  
da Diversidade na  
categoria Adesão.

Em conjunto com o Capital 
Humano, este Capital se  
compromete a criar  
diretrizes para valorizar a 
diversidade da equipe. 
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“Somos ciente da nossa responsabilidade com o meio 
ambiente, por isso buscamos as melhores práticas.”
Marco Antônio Fujihara, sócio diretor de estratégia

lém de estar atenta 
às discussões 
internacionais para 

desenvolver soluções sustentáveis, 
a KEYASSOCIADOS realiza 
mudanças internas com vistas 
à sustentabilidade. Embora suas 
atividades não gerem impactos 
significativos ao meio ambiente, a 
empresa criou o Capital Natural, 
que identifica os aspectos define 
ações de mitigação dos impactos 
socioambientais decorrentes de suas 
atividades. Por meio do Sistema SGI 
(Sistema de Gestão Integrado) são 
definidos indicadores ambientais que, 
periodicamente, são analisados pela 
Direção e gestores das Unidades  
de Negócios.  

Desde 2007, realiza seu Inventário 
de Emissões de Gases de Efeito 

a Estufa, o que possibilitou, em 2008, a 
compensação de 163,78t CO2 e, com 
o plantio de 525 mudas de espécies 
nativas da Mata Atlântica. A principal 
fonte de emissão contabilizada foi o 
deslocamento casa - trabalho dos 
sócios e colaboradores, com o total  
de 85,18t CO2 e de emissão.  
A segunda maior fonte foram as 
viagens aéreas, com emissão de 47,77t 
CO2e. Para 2009, o Inventário irá 
incluir informações do escritório de 
Belo Horizonte. (EN16; EN17; EN29) 

Além disso, a empresa é parceira 
no Programa Florestas do Futuro, 
desenvolvido pela Fundação SOS 
Mata Atlântica, para a recuperação 
da biodiversidade. Com essa parceria, 
a KEYASSOCIADOS intermedeia 
projetos de compensação de carbono 
com seus clientes.      

caPital natural

Princípios do Pacto Global 
Meio ambiente
Princípio 7: As empresas devem  
apoiar uma abordagem preventiva  
para os desafios ambientais;

Princípio 8: Desenvolver iniciativas para 
promover maior responsabilidade ambiental;
Princípio 9: Incentivar o  
desenvolvimento e a difusão de  
tecnologias ambientalmente amigáveis.
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Iniciativas ações em 2009 Metas para 2010

Identificar 
impactos sociais 
e ambientais 
oriundos das 
atividades da 
empresa

Mapeamento dos impactos sociais e ambientais.

Realização do Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa do ano de 2008.

Manter atualização. 

Concluir o inventário de 
2009 e fomentar novas 
iniciativas para redução 
de emissões GEE diretas 
e indiretas. (EN18)

Definir ações 
preventivas e 
de mitigação 
dos impactos 
identificados

Para a compensação de GEE, em parceria com a 
SOS Mata Atlântica, foram plantadas 525 mudas de 
espécies nativas.

Utilização de papel com certificação FSC ou recicla-
do em 100%. Foram consumidos 361,5 kg de papel 
branco (FSC) e 5,5 kg de papel reciclado. (EN1)

Maior controle de impressão para a redução do 
consumo de papel e tinta, com a distribuição de 
senha para os sócios e colaboradores.

Redução do consumo de copos plásticos, com o 
objetivo de eliminar o uso de descartáveis. 

Para redução do consumo de energia é realizado, 
pelo condomínio, o controle do uso racional do ar- 
condicionado, ligado somente no período de maior 
fluxo de pessoas. Como o ar-condicionado represen-
ta 37% do consumo do escritório (fonte: Aneel), essa 
redução de horário trouxe uma economia de 7.848 
Kwh (correspondendo a 28.2528 GJ). (EN5; EN7)

Conscientização de conceitos e práticas socioam-
bientais para 100% dos sócios e colaboradores, 
por meio da Integração e do Código de Conduta. A 
empresa incentiva: o uso de transportes alternativos; 
a racionalização de viagens com audioconferências; 
a utilização de biocombustíveis; a manutenção perió-
dica de veículos, entre outras práticas. (EN7)   

Dar continuidade à 
parceria com ONG’s e 
continuar com a pro-
moção da recuperação 
das áreas degradadas.

Manter 100% do uso 
de papel certificado e/ou 
reciclado.

Trabalhos de conscien-
tização dos funcionários 
para utilização racional 
dos materiais.

Manter a utilização de 
copos de vidro.

Manter o controle 
do acionamento do 
ar-condicionado nos 
horários de pico.

Não há meta definida.

Avaliar e propor 
a adesão ou 
permanência a 
Princípios nacio-
nais ou internacio-
nais, relacionados 
a questões de 
responsabilidade 
socioambiental

A empresa é signatária do Pacto Global desde 2008. 
A publicação do primeiro relatório de sustentabilidade, 
neste ano, considera os 10 princípios do Pacto.  

A empresa também é certificada nas normas ISO 
14000 (Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS 
18000 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 
Ocupacional), além de participar dos prêmios nacio-
nais PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade) e PPQG 
(Prêmio Paulista de Qualidade de Gestão).  

Manter a permanência 
no Pacto Global, 
acompanhando as práticas 
de sustentabilidade  
com vistas aos  
princípios do Pacto.

Manter as certificações.
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Iniciativas ações em 2009 Metas para 2010

Auxiliar no 
cumprimento, 
assegurando 
a observância 
das melhores 
práticas, políticas, 
procedimentos, 
normas e 
legislações 
aplicáveis

Melhoria contínua do Sistema de Gestão Socioam-
biental, com a manutenção das certificações ISO 
14001 e OHSAS 18001.

Acompanhamento e atualização constante das 
legislações aplicáveis ao negócio da KEYAS-
SOCIADOS, para garantir que todas essas 
legislações sejam atendidas.

A instituição do Capital Natural permitiu atualiza-
ção e melhorias nas atuais práticas e também a 
incorporação de novas práticas de gestão.
Engajamento dos stakeholders nas questões 
socioambientais. Todos os stakeholders foram 
identificados de acordo com os conceitos da norma 
AA 1000 e realizado evento 1º Ciclo de Diálogo 
com as partes interessadas. (GRI 4.14; 4.15; 4.16)

Manter as certificações 
das ISO 14001 e  
OHSAS 18001.    

100% da legislação 
identificada e atendida.

Garantir o atendimento 
às estratégias 
socioambientais da 
empresa.

Identificar as expectativas 
das partes interessadas e 
incorporá-las às práticas 
da KEYASSOCIADOS.

Acompanhar a ela-
boração de relatórios 
contendo práticas 
de sustentabilidade, 
bem como estabe-
lecer e auxiliar na 
implementação do 
processo de comuni-
cação com as partes 
interessadas

Definição de metodologia para elaboração do 
relatório, incluindo a elaboração da matriz de 
materialidade e cronograma.  

Inclusão das práticas de 
gestão da empresa no 
sistema GRID,  
desenvolvido exclusiva-
mente para gerenciar  
os indicadores  
(materiais) do GRI. 

Propor projetos e 
campanhas insti-
tucionais voltados 
ao envolvimento 
da Organização 
com as questões 
ambientais, demons-
trando a alocação 
de recursos neces-
sários, bem como 
investimentos e 
custos decorrentes

Inventário de GEE e a compensação de carbono. O Capital Natural definiu 
diversas ações que  
serão submetidas à  
aprovação da Diretoria 
durante o ano.  

Auxiliar a fomenta-
ção de estratégias 
de sustentabilidade 
corporativa concili-
ando as questões 
de desenvolvimento 
econômico com as 
de responsabilidade 
socioambiental

Todas as ações desenvolvidas pelo Capital Natural 
durante o ano consideraram o equilíbrio dos pilares 
da Sustentabilidade.     

Manter as reuniões 
periódicas para avaliar  
as práticas da empresa.
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índice de indicadores gri
Indicadores Gerais

Descrição GRI Resposta

1. Estratégia e Análise

1.1. Declaração da presidência Mensagem da Administração Página 11

1.2. Principais impactos, riscos e oportunida-
des

Visão de Sustentabilidade -> Página 05

2. Perfil Organizacional

2.1. Nome da organização Perfil da Empresa -> Página 15

Créditos -> Informações para contato Página 66

2.2. Principais marcas, produtos e/ou serviços Perfil da Empresa Página 15

Soluções Sustentáveis -> Principais produtos  
e seus impactos -> Página 19

2.3. Estrutura operacional Governança e Gestão -> Gestão Estratégica dos 
Negócios -> Página 27

2.4. Localização da sede da organização Perfil da Empresa - > Página 15

Endereços e Contatos -> Página 66

2.5. Atuação geográfica Soluções Sustentáveis -> Mercados e Clientes -> 
Página 23

2.6. Natureza jurídica Perfil da Empresa -> Estrutura Acionária -> Página 
15

2.7. Mercados atendidos Soluções Sustentáveis -> Mercados e Clientes -> 
Página 23

2.8. Porte da organização Perfil da Empresa -> Página 15

Capital Financeiro - > Página 39

2.9. Principais mudanças no ano Perfil da Empresa -> Estrutura Acionária -> Página 
15

2.10. Prêmios Perfil da Empresa -> Histórico da busca por excelên-
cia -> Página 16

3. Parâmetros para o Relatório

Perfil do relatório

3.1. Período coberto pelo relatório 01 de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2009

3.2. Relatório anterior Elaborado no ano de 2009

3.3. Periodicidade Sobre o Relatório -> Processo de Elaboração -> 
Página 13
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3.4. Dados para contato Créditos-> Informações para contato -> Página 66

Escopo e limite do relatório

3.5. Definição do conteúdo Sobre o relatório -> Processo de Elaboração -> 
Página 7

3.6. Limite do relatório Sobre o relatório -> Processo de Elaboração -> 
Página 7

3.7. Escopo e limite do relatório Sobre o relatório -> Processo de Elaboração -> 
Página 7

3.8. Base para a elaboração do relatório Sobre o relatório -> Processo de Elaboração -> 
Página 7

3.10. Conseqüências de reformulações  
de informações

Não foram necessárias quaisquer reformulações 
de informações anteriores, haja vista que este é o 
primeiro relatório de sustentabilidade publicado pela 
empresa.

3.11. Mudanças significativas Não ocorreram mudanças significativas, haja vista 
que este é o primeiro relatório de sustentabilidade 
publicado pela empresa.

Sumário de conteúdo da GrI

3.12. Localização das informações Índice remissivo GRI -> Página 60

Verificação

3.13. Verificação externa Sobre o relatório -> Processo de Elaboração -> 
Página 7

4.  Governança, compromissos  
e Engajamento

Governança

4.1. Estrutura de governança Governança e Gestão -> Página 29

Governança e Gestão -> Estrutura para Melhoria -> 
Comitês Técnicos -> Página 32

4.2. Identificação dos principais executivos Governança e Gestão -> Modelo Societário -> Página 32

4.3. Conselheiros independentes A estrutura da empresa não é unitária, por isso não 
possui conselheiros independentes.

4.4. Canais de comunicação com o Conselho A empresa não possui conselho de  
administração.

4.6. Conflitos de interesse Governança e Gestão -> Compromissos Éticos -> 
Página 35

4.8. Valores, códigos e princípios internos Visão de Sustentabilidade ->  Página 05

Valores Organizacionais ->  Página 17

4.9. Atuação do Conselho na avaliação  
do desempenho de sustentabilidade

Governança e Gestão -> Auditoria -> Página 36

Compromissos com iniciativas externas

4.11. Princípio da precaução Governança e Gestão -> Gestão de Riscos ->  
Página 35



64

4.12. Cartas, princípios e iniciativas. Visão de Sustentabilidade -> Página 05

Engajamento das partes interessadas

4.14. Relação dos stakeholders Governança e Gestão -> Relacionamento com partes 
interessadas -> Página 36

Capital Natural -> vide tabela -> Página 57 e 58

4.15. Identificação dos stakeholders Governança e Gestão -> Relacionamento com partes 
interessadas -> Página 36

Capital Natural -> vide tabela -> Página 57 e 58

4.16. Engajamento dos stakeholders Governança e Gestão -> Relacionamento com partes 
interessadas -> Página 36

Capital Natural -> vide tabela -> Página 57 e 58

4.17. Demandas dos stakeholders Sobre o relatório -> Processo de Elaboração -> 
Página 7

Governança e Gestão -> Relacionamento com partes 
interessadas -> Página 36

Indicadores de Desempenho

Desempenho econômico

EC1. Valor Econômico gerado e distribuído. Estrutura de Capitais -> Capital Financeiro ->Tabela 
de distribuição. Página 39

EC2. Mudanças climáticas Soluções Sustentáveis -> Estratégia de Negócio -> 
Página 19

Impactos econômicos indiretos

EC9. Impactos econômicos indiretos Soluções Sustentáveis -> Principais produtos e seus 
impactos -> Página 21

Desempenho ambiental

Materiais

EN1. Materiais usados Estrutura de Capitais -> Capital Natural-> vide tabela 
-> Página 57 e 58

Energia

EN5. Energia economizada Estrutura de Capitais -> Capital Natural-> vide tabela 
-> Página 57 e 58

EN7. Iniciativas e redução do consumo Estrutura de Capitais -> Capital Natural-> vide tabela 
-> Página 57 e 58

Emissões, efluentes e resíduos

EN16. Emissões diretas e indiretas de gases  
do efeito estufa

Estrutura de Capitais -> Capital Natural-> vide tabela 
-> Página 57 e 58

EN17. Outras emissões indiretas de gases  
do efeito estufa

Estrutura de Capitais -> Capital Natural-> vide tabela 
-> Página 57 e 58

EN18. Iniciativa para redução de emissões Estrutura de Capitais -> Capital Natural-> vide tabela 
-> Página 57 e 58

Produtos e Serviços
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EN26. Mitigação de impactos ambientais de 
produtos/serviços

Soluções Sustentáveis -> Principais Produtos e seus 
Impactos -> Página 21

transporte

EN29. Impactos do transporte Estrutura de Capitais -> Capital Natural-> vide tabela 
-> Página 57 e 58

Desempenho Social - Práticas  
trabalhistas e trabalho Decente

Emprego

LA3. Benefícios Estrutura de Capitais -> Capital Humano -> Página 
50

treinamento e educação

LA6. Percentual de empregados representa-
dos por comitês

Estrutura de Capitais -> Capital Humano ->  
Página 50

LA13. Composição dos grupos responsáveis 
pela governança corporativa e discriminação de 
empregados por categoria, de acordo com gêne-
ro, faixa etária, minorias e outros indicadores de 
diversidade.

Governança e Gestão ->Modelo Societário -> 
 Página 32

Desempenho Social - Direitos humanos

Práticas de investimento  
e de processo de compra

não discriminação

HR2. Fornecedores avaliados Soluções Sustentáveis -> Relacionamento com 
Fornecedores -> Página 25

HR4. Casos de discriminação e medidas 
tomadas

Estrutura de Capitais -> Capital Humano ->  
Página 50

Desempenho Social - Sociedade

SO4. Medidas tomadas em casos  
de corrupção

Todos os sócios e colaboradores da  
KEYASSOCIADOS assinam o Código de  
Conduta e Ética e os casos de não-conformidade 
são direcionados ao Comitê de Accountability.

Políticas públicas

Desempenho social - responsabilidade  
pelo produto

rotulagem de produtos e serviços

PR5. Satisfação do cliente Soluções Sustentáveis -> Satisfação dos Clientes-> 
Página 23

comunicação e marketing

PR6. Adesão às normas Soluções Sustentáveis -> Comunicação com Clien-
tes-> Página 23

PR8. Número total de reclamações compro-
vadas relativas a violação de privacidade e 
perda de dados de clientes.

Soluções Sustentáveis -> Sigilo de Informações -> 
Página 25
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