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Resumo Executivo  

O Pacto Global é uma inciativa da ONU que tem como objetivo mobilizar empresas de todo o 

mundo a adotar, em suas práticas de negócio, valores fundamentais e internacionalmente aceitos 

nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. 

Esses valores estão refletidos em 10 princípios que os signatários do Pacto Global se 

comprometem a implantar no dia a dia de suas operações. E, para demonstrar seu compromisso 

com o Pacto e com todos os públicos envolvidos, anualmente as empresas publicam um relatório 

intitulado Comunicação de Progresso (COP).  

Esta Edição Especial para o COP reúne informações sobre a gestão e as atividades da 

Keyassociados no ano de 2013, todas com foco na promoção do equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental.   
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MENSAGEM DA DIRETORIA 

A Keyassociados tem como Visão “ser uma organização sustentável reconhecida pela sociedade 

pela inovação, excelência, agilidade e integridade”. Entendemos que, para atingir este objetivo, 

precisamos ter a sustentabilidade incorporada aos valores organizacionais e, por isso, 

trabalhamos continuamente na adoção de boas práticas.  

Nossa experiência nos direcionou a assumir a Missão de “prover soluções sustentáveis por meio 

de fornecimento de serviços de assessoria e estruturação econômica, técnica e socioambiental de 

negócios”, alinhando o negócio ao nosso ideal de futuro.  

Como signatários do Pacto Global, acreditamos na implantação e na disseminação de seus 

princípios. Tal iniciativa contribui de forma significativa para atingirmos nossos objetivos, ao 

mesmo tempo em que auxilia na construção de um mercado global mais inclusivo e igualitário.  

Sendo a sustentabilidade parte do cotidiano da Keyassociados - tanto em nossos produtos, como 

em nossas práticas - renovar o compromisso com o Pacto Global nos faz ganhar força para 

difundir e ampliar, junto aos nossos clientes, esta bandeira tão importante em busca de um 

mundo melhor. 

 

Sócios-diretores da Keyassociados 
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DIREITOS HUMANOS 

 

 

Cada vez mais as questões relacionadas aos Direitos Humanos tomam dimensões que rompem as 

fronteiras das organizações. Estar atento às práticas que parceiros e fornecedores adotam para 

manter seus negócios é fundamental para mitigar riscos e assegurar o compromisso com os 

stakeholders. Abolir qualquer situação que venha ferir os princípios das boas práticas de direitos 

humanos é uma constante em nosso dia a dia, assim como orientar as empresas que temos a 

oportunidade de assessorar é uma obrigação de cada membro de nossa equipe. Em setores onde 

verificamos a incidência de situações que ferem estes diretos, procuramos levar um exemplo a 

ser seguido no que se refere à busca por um mercado mais humano e uma sociedade mais justa. 

 

“Somos pioneiros no Brasil no monitoramento de nossa cadeia de fornecimento e assumimos o 

compromisso de contribuir com a melhoria das condições de trabalho em nosso setor” 

Direitos Humanos – C&A 

 

 

Veja mais em http://www.cea.com.br/sustentabilidade/relatorio2012-2013/  

Capítulo: Responsabilidade na cadeia de fornecimento 

 

 

 

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção  

de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. 

2. Assegurar-se de sua não participação em violações 

destes direitos. 

http://www.cea.com.br/sustentabilidade/relatorio2012-2013/
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DIREITOS HUMANOS 

A relação da Keyassociados com seus sócios, funcionários, clientes e fornecedores é conduzida de 

forma ética e responsável, buscando as melhores práticas no que diz respeito aos direitos do 

trabalho e aos direitos humanos e de acordo com os princípios 1 e 2 do Pacto Global. 

A gestão do relacionamento interno é conduzida pelas Unidades de Negócio com o apoio da área 

de Recursos Humanos, que propõe ações que garantem a igualdade entre homens e mulheres, 

diversidade, qualidade de vida e direitos trabalhistas. 

Em 2013, nossa equipe era composta por 77 sócios: seis sócios-diretores, nove sócios-gestores e 

62 sócios-consultores. Também contamos com uma equipe corporativa (comercial, 

administrativa, financeira e técnica) composta por oito funcionários e mais 46 consultores 

autônomos que atuam em projetos específicos.  

 

DESTAQUES 2013 

 Do total de 123 colaboradores e sócios, 24% são homens e 76% mulheres. 

 A alta liderança é composta por nove sócios, sendo 33% homens e 67% mulheres.  

 

Unidade SMS: 15 pessoas, entre consultores e parceiros frequentes 

Unidade RS: 18 pessoas, entre consultores e parceiros frequentes 

Unidade SUS: 21 pessoas, entre consultores e parceiros frequentes 

UNIVE: oito pessoas, entre consultores e parceiros frequentes 

 

 

 

 

 

 

METAS DIREITOS HUMANOS 

Estruturar programa de voluntariado com enfoque na geração de conhecimento: 

 Consultores darão suporte para gestão de entidades (Advisory) 

 Consultores irão dedicar conhecimento para entidades por meio de workshops, 

cursos e treinamentos. 

Participar de grupo de trabalho sobre o tema 
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TRABALHO 

 

 

 

Trazer uma visão mais clara sobre a importância de melhorar a gestão do seu capital humano é 

quase sempre umas das etapas mais complicadas do trabalho de uma consultoria, pois nem 

sempre é possível apresentar à liderança os resultados e os benefícios no curto prazo. Quando as 

principais barreiras são vencidas e mostramos as possibilidades de melhoria, vemos a 

concretização de mais um passo rumo a um mundo corporativo melhor e mais justo. No caso da 

ArcelorMittal, empresa que a Keyassociados acompanha desde 2012, conseguimos perceber 

claramente esta evolução.  

 

“Com o compromisso de fazer da empresa um lugar agradável para trabalhar, a ArcelorMittal 

Brasil é hoje referência em clima organizacional para os seus mais de 11 mil empregados e 

posiciona-se entre as melhores empresas para trabalhar no país. A filosofia da empresa é 

valorizar aspectos como o trabalho em equipe, as multiculturas, a ética e a segurança acima de 

tudo. A atenção e o cuidado com os empregados é reflexo direto dos valores da empresa, em 

alinhamento com o crescimento sustentável do seu negócio.”  

Trabalho – ArcelorMittal 

 

Veja mais em http://brasil.arcelormittal.com/pdf/galeria-midia/relatorios/relatorio-

responsabilidade-corporativa-2013.pdf 

Capítulo: Investir em nosso pessoal 

 

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. 

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 

compulsório. 

5. A abolição efetiva do trabalho infantil. 

6. Eliminar a discriminação no emprego. 

http://brasil.arcelormittal.com/pdf/galeria-midia/relatorios/relatorio-responsabilidade-corporativa-2013.pdf
http://brasil.arcelormittal.com/pdf/galeria-midia/relatorios/relatorio-responsabilidade-corporativa-2013.pdf
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TRABALHO 

 

Trabalho infantil e escravo 

Possuímos uma política de não contratação de mão de obra infantil ou análoga ao escravo, sob a 

responsabilidade da área de Recursos Humanos. Com relação à cadeia de fornecimento, não 

possuímos contratos de fornecedores de suprimentos com riscos significativos de trabalho 

infantil ou análogo ao escravo. Nossos contratos significativos se limitam à prestação de serviço 

de consultores autônomos e serviços gráficos, que consistem no apoio consultivo de criação e 

diagramação, e serviços editoriais e de tradução, que seguem as diretrizes do no nosso Código de 

Conduta Ética. 

Discriminação  

Para garantir a ausência de discriminação em nossas atividades, todos os os colaboradores e 

sócios recebem, no momento da integração, o Código de Conduta Ética da empresa que contém 

diretrizes sobre aspectos de direitos humanos entre outros.  

Liberdade de associação e negociação coletiva 

Apoiamos a liberdade de associação entre sócios e colaboradores. Os colaboradores do 

backoffice, contratados em regime CLT, são submetidos ao acordo coletivo da categoria, 

anualmente. Cada Unidade realiza o seu planejamento estratégico com a participação dos seus 

consultores, no intuito de captar as percepções e objetivos, traçando o seu direcionamento para 

o próximo ciclo e integrando aos objetivos e metas do corporativo da Keyassociados. Assim 

asseguramos o compromisso no alcance dos resultados esperados. 

DESTAQUES 2013 

Promovemos, por meio das consultorias em nossos clientes, as seguintes práticas 

 Investimentos em relação aos colaboradores 

 Não discriminação e não participação em trabalhos forçados ou análogo ao escravo 

 Asseguração de direitos trabalhistas  

 Saúde e Segurança no trabalho 

 
METAS DIREITOS DO TRABALHO 

Aplicar pesquisa organizacional aos consultores e sócios 

Assegurar a conformidade com as práticas legais em relação ao trabalho análogo/escravo 

e/ou infantil, na empresa e fornecedores. 

Investir na qualificação dos sócios e consultores por meio de cursos e treinamentos. 
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MEIO AMBIENTE 

 

 

 

Nos dois últimos anos, as empresas do setor elétrico sofreram impactos significativos em seus 

negócios. Foi um momento de muita reflexão e principalmente de transformação na forma de se 

fazer gestão. O desafio de conseguir manter suas concessões e reduzir ao máximo a interferência 

que a MP 579 (atual lei 12.783) trouxe para os resultados financeiros foi o tema base para 

discussão sobre os custos, investimentos e processos. Neste cenário, tivemos a oportunidade de 

acompanhar como a Eletrobras absorveu esta medida e como direcionou seus esforços para 

seguir adiante. A opinião pública trouxe à tona muito assuntos a respeito dos impactos 

ambientais e sociais de alguns empreendimentos onde a empresa tem participação, como por 

exemplo Jirau e Belo Monte. Desde então, a Eletrobras procurou ter um posicionamento 

transparente e apresentar de forma clara suas principais ações de mitigação, melhorias e 

conquistas socioambientais para que os stakeholders tenham informações suficientes e formem 

suas próprias opiniões sobre o assunto. 

“Gerar, transmitir e distribuir energia elétrica interferindo de forma mínima e responsável no 

meio ambiente e nas regiões de entorno onde está presente. Essa é a estratégia ambiental da 

Eletrobras e que implica interação orgânica com os múltiplos fatores que compõem seus negócios 

e a maneira como interage com o meio ambiente e coloca em prática o desenvolvimento 

sustentável.”  

Meio Ambiente – Eletrobras 

 

Veja mais em http://www.eletrobras.com/relatorio_sustentabilidade_2013/desempenho-

ambiental/  

Capítulo: Desempenho Ambiental 

 

7. As empresas devem apoiar uma abordagem 

preventiva aos desafios ambientai. 

8. Desenvolver iniciativas para promover maior 

responsabilidade ambiental.  

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de 

tecnologias ambientalmente amigáveis. 

http://www.eletrobras.com/relatorio_sustentabilidade_2013/desempenho-ambiental/
http://www.eletrobras.com/relatorio_sustentabilidade_2013/desempenho-ambiental/
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MEIO AMBIENTE 

Respeito ao meio ambiente 

A Keyassociados busca interagir com a sociedade demonstrando a relação de suas soluções com 

os impactos gerados pelas atividades industriais e de serviços de seus clientes. Internamente, 

enviamos comunicados e matérias relacionadas por e-mail e abordamos os assuntos em nossas 

reuniões de equipe. Estamos reativando nossas mídias sociais para ampliar a comunicação com 

os stakeholders, criando mais um canal de divulgação de iniciativas relacionadas ao tema Meio 

Ambiente. Além disso, definimos um conjunto de indicadores ambientais e sociais para a gestão 

interna: 

 Energia 

Possuímos diversas iniciativas para reduzir o consumo de energia, como o desligamento 

automático de ar condicionado e a utilização de lâmpadas led em nossos escritórios. Em 

2013, foi registrado um consumo de médio de energia direta de 11,25 KWh/m² e anual de 

135KWh/m². 

 Água 

Nosso consumo de água provém de abastecimento público. Em 2013, registramos o consumo 

médio mensal de 37.363 m³ e anual de 448.36 m³. 

 Uso de materiais 

O papel é um dos principais insumos utilizados em nossas atividades, por isso adotamos 

somente o certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council). A fim de diminuir este 

indicador, estipulamos senha e cotas de impressões mensais. Em 2013 foram consumidas 

140 resmas, 70 mil folhas de papel, cerca de 30 cartuchos e 40 unidades de tonners para 

impressão.  

 Emissões 

Para o ano de 2013 não contabilizamos as emissões em virtude de mudanças operacionais do 

negócio. O inventário referente ao ano de 2013 será realizado em 2014. Desde 2007, 

elaboramos nosso Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de acordo com a 

metodologia do GHG Protocol. Um dos principais responsáveis pela emissão de GEE em 

nossas atividades é o deslocamento dos consultores, principalmente com viagens para visitas 

a clientes e projetos. Em 2013 emitimos um total de 1,9901 (tCO2e) de emissões diretas e 

indiretas de gases causadores do efeito estufa e 246,35 (tCO2e) de outras emissões indiretas.  
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MEIO AMBIENTE 

DESTAQUES 2013 

Promovemos através das consultorias em nossos clientes as seguintes práticas  

 Inventário de Emissões de GEE 

 Avaliação ambiental de fornecedores 

 Gestão de Efluentes e Resíduos; Gestão de Energia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

METAS MEIO AMBIENTE 

Realizar o Inventário de Emissões de GEE, referente ao ano de 2013 e 2014. 

Fomentar novas iniciativas para redução de emissões e consumo de energia por meio 

de redes sociais, site, clientes e relatórios. 

Mapear os impactos socioambientais aplicáveis ao negócio 
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CONTRA CORRUPÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas que conseguirem equilibrar suas contas 

e possuir diferenciais que tragam resultados no curto, médio e longo prazo, estarão um passo à 

frente em relação às demais. Porém, ter uma gestão estruturada que proporcione confiança em 

seus produtos e consolide a reputação da marca frente aos stakeholders, fará com que ela seja 

percebida como uma empresa íntegra, séria e transparente. Em nossos trabalhos, deixar essa 

mensagem clara para os clientes é parte fundamental do processo quando iniciamos nossas 

atividades de consultoria. Com a Cemig, empresa com quem trabalhamos desde 2008, esse 

compromisso é recíproco. Não é a toa que ela integra o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) já 

por 14 anos consecutivos.  

 

“A Cemig, em sua Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional, enuncia 11 

condutas e valores éticos incorporados à cultura da empresa, demonstrando o aprimoramento do 

sistema interno de governança corporativa e a prioridade pela transparência empresarial.” 

Contra Corrupção – Cemig 

 

Veja mais em http://www.cemig.com.br/pt-

br/relatorio_anual/Documents/relatorio/index.html#/6 

Capítulo: A CEMIG – Conduta Ética 

 

10. As empresas devem combater a corrupção em 

todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. 
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CONTRA CORRUPÇÃO 

Ética 

A Keyassociados estabeleceu uma série de compromissos éticos no início de suas atividades, os 

quais são expressos no Código de Conduta Ética e anualmente avaliados. Nos comprometemos 

em manter um ambiente favorável à prática de relacionamentos profissionais com respeito e 

dignidade, não admitindo nenhum tipo de discriminação, assédio ou conduta ofensiva e 

quaisquer formas de corrupção no ambiente de trabalho. Em 2013, não houve treinamento 

anticorrupção, bem como nenhum registro de corrupção na empresa. O Código contempla 

diretrizes de segurança da informação e de informações confidenciais e restritas para orientar a 

atuação da equipe quanto ao sigilo de dados dos clientes. Cada Unidade tem a responsabilidade 

de divulgar e monitorar o atendimento dos requisitos do código com seus consultores e 

parceiros, sendo um ponto de apoio à área de Reursos Humanos. Em 2013, não houve nenhum 

registro de violação ao Código de Conduta.  

 

DESTAQUES 2013 

Por meio das consultorias, promovemos as seguintes práticas em nossos clientes:  

 Combate à corrupção 

 Combate à prática de concorrência desleal 

 Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade 

 

METAS CONDUTA ÉTICA 

Revisão do código de ética da empresa: 

 Conduta de colaboradores e fornecedores. 

Elaboração do manual de conduta dos consultores perante os clientes. 

 


