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DECLARAÇÃO DE APOIO CONTÍNUO 

 
São Paulo, 16 de outubro de 2016.  

 

Aos nossos participantes:  

 

Temos o prazer de confirmar que a Keyassociados reafirma o seu apoio aos Dez Princípios 

do Pacto Global das Nações Unidas nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio 

Ambiente e Combate à Corrupção. Nesta comunicação anual sobre os progressos, 

descrevemos nossas ações para melhorar continuamente a integração do Pacto Global e 

seus princípios em nossa estratégia de negócios, cultura e operações diárias.  

 

Também nos comprometemos a compartilhar essas informações com nossos 

participantes, os quais utilizamos nossos principais canais de comunicação.  

 

Esta edição da Comunicação do Progresso para o Pacto Global reúne informações sobre a 

gestão e as atividades da Keyassociados realizadas no ano de 2015 - todas com foco na 

promoção do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

 

 

Atenciosamente, 

Sócios Diretores da Keyassociados  
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DIREITOS HUMANOS 

 

A relação da Keyassociados com seus sócios, colaboradores, clientes e fornecedores é 

conduzida de forma ética e responsável, buscando as melhores práticas no que diz 

respeito aos direitos do trabalho, 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 

de colaboradores do processo de Recursos Humanos, que propõe ações que garantem a 

igualdade entre homens e mulheres, diversidade, qualidade de vida e direitos trabalhistas.  

DESTAQUES 

No fim do exercício de 2015, o quadro funcional da nossa equipe era composto por 

47,8% de mulheres e 52,2% de homens. 

 
 

Categoria 2013  2014  2015 

Sócios Diretores 6 5 5 

Sócios Gestores 9 8 8 

Sócios Consultores 62 54 45 

Corporativo 8 10 9 

Total 85 77 67 

 
- A alta liderança da empresa é composta por cinco sócios.  

- Entre nossos sócios consultores, nove são consultores parceiros (part-time) que atuam 

em projetos específicos, e três são estagiários. 

- Nossa equipe corporativa é composta pela área comercial, administrativa, financeira e 

técnica.  

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. 
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RESULTADOS DAS METAS DE DIREITOS HUMANOS  

 

Estruturar programa de voluntariado com enfoque na geração de conhecimento: 

Consultores darão apoio para a gestão de 
entidades (Advisory). 

A partir do segundo semestre de 2016, 

iniciaremos uma parceria com a ONG 

Litro de Luz, para apoio em suas 

atividades. 

Consultores irão multiplicar o 
conhecimento para entidades por meio de 
workshops, cursos e treinamentos. 

Estamos em negociação com a 

organização GRU Airport, para viabilizar 

a nossa participação no programa 

“Decolando com Guarulhos”. 

Participar de grupo de trabalho sobre o 
tema. 

Além da parceria com a ONG Litro de 

Luz, fomentaremos a participação em 

grupos de trabalho na Rede Brasileira do 

Pacto Global. 
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TRABALHO 

 

 
 

Liberdade de associação e negociação coletiva 

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

trabalho dos colaboradores da equipe corporativa (back-office), contratados em regime 

CLT, acompanham as diretrizes do acordo coletivo da categoria. Cada Unidade de Negócio 

realiza o seu planejamento estratégico com a participação dos 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. 

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 especializados, agências de 

serviços gráficos (apoio na criação, diagramação e serviços editoriais) e empresas de 

tradução, que seguem as diretrizes do no nosso Código de Conduta Ética. 

Discriminação  

Para garantir a inexistência de práticas de discriminação em nossas atividades, todos 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. 

 
 
 
 
 
 

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. 
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RESULTADOS DAS METAS DE TRABALHO  

 

Revisão do código de ética da empresa: 

Aplicar pesquisa organizacional aos 
consultores e sócios 

Esta prevista para o segundo semestre 

de 2016 a realização de uma pesquisa 

organizacional sobre quais os 

direcionamentos dos seus negócios a 

Keyassociados deveria seguir, pensando 

no médio e longo prazos. 

Assegurar a conformidade com as práticas 
legais em relação ao trabalho 
análogo/escravo e/ou infantil, na empresa 
e fornecedores. 

Além de nos matermos signatários da 

inciativa Pacto Global e seguirmos os 

seus 10 princípios, a partir de 2016, 

incluiremos em nossos contratos com 

fornecedores e clientes, cláusulas que 

nos assegurem os requisitos mínimos de 

respeito aos direitos humanos e, por 

parte de nossos consultores, por meio do 

código de ética. 

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

Em virtude da remodelagem de gestão 

das Unidades de Negócios, cada negócio 

é responsável por definir o método e o 

modelo de investimento de suas 

equipes. O cenário adverso no mercado 

de consultoria, fez com que os 

investimentos em qualificação fossem 

suprimidos. A estratégia adotada foi 

realizar treinamentos on the job, no 

desenvolvimento de projeto e contratos 

de parcerias com especialistas dos 

assuntos a qual os novos projetos 

contratados não poderiam ser 

trabalhados em sua totalidade pela 

equipe atual. 
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Geração de conhecimento (workshops, palestras, cursos)  

 

Data Palestra Diretor 

19 de março 
2015 

MPP Logística – Alphaville - Barueri -SP  

Tema: Planejamento Estratégico 

William Eloy 

Abud 

31 de março 
2015 

CETESB – São Paulo/SP  

Tema: Soil Flushing e Soil Washing 

Ricardo 

Valente 

12 de maio 
2015 

Evento: “Diretrizes e Tomada de Decisões sobre Projetos 
de Reuso de Água” da DVW Comunicação – São Paulo/SP 

 Estudo de caso: escolha da tecnologia e levantamento de 
custos do projeto de reuso de água 

Ricardo 

Valente 

18 de maio 
2015 

Associação Congregação Santa Catarina – São Paulo/SP 
Tema: Hospital Sustentável 

William Eloy 

Abud 

27 e 28 de 
maio 2015 

Role at BWEC / BSEC 2013 - Tema: Investimento em Eólica 
e Solar Energia 

Marco 

Fujihara 

09 de junho 
2015 

Cradle to Cradle - Energia Renovável 
Centro de Tecnologia em Edificações - São Paulo/SP. 

Carlos 

Delpupo 

12 de junho 
2015 

All About Energy 2015 - Exposição e Conferência 
Internacional de Energias Renováveis - Fortaleza - CE. 

Carlos 

Delpupo 

13 de agosto 
2015 

Conferência GBC 2015 Brasil - Energia Renovável 
Fotovoltaica - São Paulo/SP 

Carlos 

Delpupo 

14 de agosto 
2015 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belém – 
Belém/ PA 

Tema: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Remediação de Lixão 

Ricardo 

Valente 

29 de 
outubro 2015 

Evento “Gestão da Produtividade e Indicadores 
Industriais” da DVW Comunicação – São Paulo/SP 

Tema: Como gerar negócios a partir dos resíduos 
industriais?  

Hélcio 

Tersariol 
(parceiro em 

nome da KEY) 
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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, abordamos os assuntos em nossas reuniões de equipe. Usamos 

nossas mídias sociais para ampliar a comunicação com os stakeholders, criando mais um 

canal de divulgação de iniciativas relacionadas ao tema Meio Ambiente.  

Emissões 

Desde 2007, a Keyassociados elabora seu Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) de acordo com a metodologia do GHG Protocol. Devido a mudança e refino da 

metodologia, os dados de emissões reportados no COP 2014 sofreram alterações e estão 

reportados corrigidos no COP 2015.   

Nos últimos três anos, as emissões de GEE da Keyassociados somaram 88,294 tCO2e, 

sendo 33,833 tCO2e em 2013, 27,690 tCO2e e em 2014 e 26,771 tCO2e em 2015. 

Escopo 2013 (tCO2e) 2014 (tCO2e) 2015 (tCO2e) Total (tCO2e) 

Escopo 1 0,011 0,004 0,004 0,018 

Escopo 2 3,072 2,084 1,659 6,815 

Escopo 3 30,750 25,603 25,109 81,461 

Total 33,833 27,690 26,771 88,294 

 

Entre 2013 e 2015 as emissões de Escopo 1 foram as responsáveis pela menor parcela de 

emissão de GEE da Keyassociados, com 0,018 tCO2e. Já as emissões de Escopo 2 

participaram em 8% das emissões, com 8,815 tCO2e.  O Escopo 3 é o responsável pela 

maior parte das emissões de GEE da Keyassociados (92%, 88,294 tCO2e), sendo a categoria 

viagens aéreas a responsável por quase todas as emissões desse Escopo (>99%, 81.377,90 

tCO2e).  

7. As empresas devem apoiar uma abordagem 

preventiva aos desafios ambientais. 

8. Desenvolver iniciativas para promover maior 

responsabilidade ambiental.  

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de 

tecnologias ambientalmente amigáveis. 
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Entre 2013 e 2015 houve a redução de 11,7% (7,062 tCO2e) nas emissões em todos os 

Escopos. No período entre 2013 e 2014, essa redução foi de 10% (6,143 tCO2e) e entre 

2014 e 2015 foi de 1,7% (0,919 tCO2e).  

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 

2015 nosso consumo total de energia elétrica foi de 13.330 kWh, 21% a menos em relação 

ao registrado em 2014 (20.445 kWh). 

Água 

Nosso consumo de água provém de abastecimento público e em 2015 totalizou o 

consumo de 150,95 m3. Esse valor representa uma redução de 20% em relação a 2014 

(226,47 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 2015, foram consumidas 
110 resmas de papel, 16 tonners e dois cartuchos.  

 

RESULTADOS DAS METAS DE MEIO AMBIENTE  

 

Emissões de Gases de Efeito Estufa, Energia e Impactos Socioambientais: 

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

Inventário realizado para os anos de 

2013, 2014 e 2015, com base na 

metodologia do GHG Protocol. 

Manteremos o monitoramento também 

para os próximos anos. 

Fomentar novas iniciativas para redução 
de emissões e consumo de energia por 
meio de redes sociais, site, clientes e 
relatórios. 

Por meio de publicações em nossas 

plataformas, trouxemos informações e 

orientações a respeito de oportunidades 

dos mais variados tipos de negócios. 

Dada a particularidade da Keyassociados, 

não nos limitamos apenas a apresentar 

assuntos voltados a consumo de energia 

e redução de emissões. Esta abordagem 

vai de encontro ao novo formato 
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proposto para as unidades de negócios. 

Para o ano de 2016, revisitaremos o 

modelo de fomento e contribuição com 

os nossos stakeholders sobre aspectos 

socioambientais e, consequentemente o 

nosso método será modificado. 

Mapear os impactos socioambientais 
aplicáveis ao negócio. 

Não foi possível realizar este 

mapeamento em virtude da 

reorganização das unidades de negócios, 

porém para o ano de 2016, discutiremos 

o formato e modelo deste mapeamento 

de impactos e riscos socioambientais, 

aplicáveis aos nossos negócios. 
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COMBATE À 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 2015, 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 Recursos Humanos. Em 2015, não houve registro de violação ao Código 

de Conduta. 

 

RESULTADOS DAS METAS DE COMBATE À CORRUPAÇÃO 

 

Revisão do código de ética da empresa: 

Avaliar e monitorar a conduta de 
colaboradores e fornecedores (avaliações 
formais). 

O Código de conduta foi revisitado em 
2015, porém em virtude da mudança das 
estruturas das Unidades de Negócios, o 
Código Corporativo, será divulgado 
apenas ao segundo semestre de 2016, 
período este em que o modelo de 
monitoramento será discutido, 
desenhado e validado. Somente a partir 
do primeiro semestre de 2017 que ele 
entrará em vigor.  

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas 
formas, inclusive extorsão e propina. 
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Elaboração do manual de conduta dos 
consultores perante os clientes. 

Em consenso com os Gestores das 
Unidades e Alta Liderança da 
Keyassociados, definiu-se que não 
haveria a necessidade de se elaborar um 
manual de conduta dos consultores, 
contendo diretrizes comportamentais 
em trabalhos de consultoria. Chegou-se 
à conclusão de que seria mais efetivo a 
participação direta de cada gestor e/ou 
diretor, no andamento dos projetos e na 
participação das reuniões para que fosse 
possível orientar e apresentar a maneira 
assertiva e cordial de relacionamento 
com os clientes. Este modelo 
permanecerá para o ano de 2016. 
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