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SUMÁRIO

MENSAGEM  
DOS DIRETORES

Há 20 anos trabalhamos com foco valo-

rização de cada um de nossos clientes, 

desenvolvendo projetos que atendam 

as necessidades e particularidades de 

cada modelo de negócio. Temos como 

diretriz oferecer soluções específicas, 

completas e que tragam as melhorias 

desejadas, sempre buscando a inovação 

em produtos, metodologias e na forma 

de atuação.

Ao longo de nossa história, passamos 

por mudanças significativas que fizeram 

com que nos reinventássemos e nos 

reestruturássemos, adequando nossa 

empresa ao mercado e buscando novas 

áreas de atuação que gerassem valor 

para os clientes. 

Com essa diretriz, ao final de 2012 pas-

samos a atuar em projetos na área da 

energia solar e, a partir do segundo 

semestre de 2016, nos posicionamos 

como investidor em sistemas de ener-

gia distribuída. Este posicionamento 

foi consolidado em uma operação com 

parceiros estratégicos da área de inves-

timentos, que possuem uma posição 

forte no mercado brasileiro.

A sustentabilidade é o nosso core busi-

ness. Por sermos disseminadores desta 

prática, buscamos ser exemplo para 

nossos clientes e colaboradores por 

meio de ações éticas e responsáveis, 

aproveitando os momentos de con-

sultoria para ampliar o conhecimento 

sobre o tema e influenciar toda nossa 

cadeia de valor. 

Nossa perspectiva para os próximos 

anos é de que o modelo de consultoriaS 

siga evoluindo para um cenário mais 

otimizado e produtivo, especialmente 

com a incorporação de novas tecnolo-

gias que favoreçam a interação com o 

cliente e a rápida adaptação de meto-

dologias aos mercados em rápido cres-

cimento e evolução. Tudo sem nunca 

deixar de lado a estratégia de sustenta-

bilidade como nosso principal valor. 

Os últimos anos têm sidos de-
safiadores para a economia do 
país. As crises políticas e institu-
cionais pelas quais o Brasil vem 
passando afetaram o governo, 
impactando diversos setores 
produtivos e de serviços. Este 
cenário adverso afetou os ne-
gócios da Keyassociados, mas, 
por meio de uma gestão sólida, 
comprometida e uma visão de 
negócio diversificada, consegui-
mos permanecer firmes e supe-
rar os obstáculos.

[GRI: 102-14, 102-15]

Boa leitura.

Alexandre Hernandez, Carlos Delpu-

po, Ricardo Valente e William Abud.
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Este é a quarta publicação da consulto-

ria, que busca relatar suas atividades a 

cada dois anos. De forma excepcional, 

a última versão publicada se refere aos 

anos de 2011 e 2012 e, desde então a 

empresa passou por reformulações in-

ternas que alteraram sua estrutura so-

cietária e de unidades de negócio e que 

serão melhor descritas no capítulo a se-

guir (Sobre a Keyassociados). 

[GRI: 102-3, 102-48, 102-49, 102-50, 

102-51, 102-52]

Em caso de dúvidas referentes a 

este relatório, entre em contato 

com a Unidade de Sustentabilidade 

pelo telefone (11) 4890-4111. 

[GRI: 102-53]

SOBRE O 
RELATÓRIO

 
[GRI: 102-46, 102-47, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

Para a definição do conteúdo deste relatório, a empresa levou em consideração os 

temas materiais levantados por meio de um processo de engajamento de stake-

holders realizado em 2016, além de assuntos considerados de grande relevância 

para o desenvolvimento de seus negócios, definidos em consulta interna às lide-

ranças e com base em seu planejamento estratégico.

O processo de Materialidade teve início com a identificação dos temas materiais 

por meio da consulta de relatórios de empresas do mesmo setor, juntamente com 

as metodologias SASB2 , What do Stakeholders Want to Know (GRI)3 e RepRisk4. Além 

disso, outros temas foram identificados como materiais com base nas entrevistas 

feitas com os diretores e colaboradores da Keyassociados.

Após a identificação desses temas, foi realizada uma consulta 

online com os demais stakeholders (clientes e parceiros) com 

a avaliação dos seguintes critérios para cada tema:

1 O processo de materialidade ainda não contemplou na íntegra todos os itens das novas diretrizes do GRI Standards, tendo como sua principal      
    referência a versão GRI-G4.  
2  SASB: ajuda as empresas e os investidores a alinhar-se com as questões de sustentabilidade.
3 What do Stakeholders Want to Know (GRI): promove o uso de relatórios de sustentabilidade como forma de as organizações se tornarem mais  
    sustentáveis e contribuir para uma economia global sustentável.
4  RepRisk: fornecedor líder de pesquisa e inteligência de mercado, especializado em ESG e riscos de conduta empresarial.

A análise e consolidação destas respostas foi base para a 

construção do eixo Y da Matriz de Materialidade, identifican-

do os temas mais relevantes para os stakeholders. Para cons-

trução do eixo X, que representa a visão de negócio, a base 

foi a percepção dos diretores sobre os mesmos temas, porém 

com critérios de avaliação diferentes:

• Implicações financeiras dos impactos relaciona-

dos atema, levando em conta a probabilidade e gra-

vidade do  impacto.

• Influência no desempenho no longo prazo.

• Nível de risco reputacional relacionado.

• Potencial de crescimento ou ganho de vantagem 

competitiva, na perspectiva de longo prazo.

O CONTEÚDO DESTE RELATÓRIO COMPREENDE AS ATIVIDADES DA KEYASSOCIADOS ENTRE OS 
ANOS DE 2013 A 2016, CONSIDERANDO AS ESFERAS ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DA MATRIZ 
EM SÃO PAULO E FILIAL DE BELO HORIZONTE.

O relatório segue as diretrizes da GRI 

Standards (Opção Essencial) e Princí-

pios do Pacto Global das Nações Uni-

das (Global Compact), além de adotar 

a estrutura de Capitais recomendada 

pela Internationa lIntegrated Reporting 

Framework (IIRC). Todos os indicadores 

respondidos estão localizados no Su-

mário de Conteúdo da GRI, no final do 

relatório. 

[GRI: 102-54, 102-55, 102-56]

MATERIALIDADE1 

[GRI: 102-46, 102-47, 102-40, 102-

42, 102-43, 102-44]

• Probabilidade: chances de ocorrência do tema material

• Gravidade: força do impacto, caso ele ocorra

• Transparência e comunicação à sociedade: nível de im-

portância desse tema nas comunicações da empresa.
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Sustentabilidade
Econômica Gestão do Conhecimento

Governança Corporativa

Relacionameto com o
clienteInovação

Tema Subtema priorizado

Governança  
Corporativa

Conformidade (compliance) 

Reputação

Gestão de questões éticas (negócios, liderança, colaboradores, ética e integridade e práticas anticorrupção)

Percepção do Negócio (visão)

Gestão do  
Conhecimento

Posicionamento frente a temas emergentes

Gestão do Conhecimento

Desenvolvimento e educação da equipe (capacitação/preparo)

Relacionamento 
com o Cliente

Gestão do Relacionamento com Clientes

Qualidade dos produtos/serviços e cumprimento do contrato

Satisfação de Clientes

Inovação
Desenvolvimento de Soluções Estratégicas para o Mercado

Geração de novos Negócios

Sustentabilidade  
Econômica

Identificação de oportunidades

Perenidade do Negócio

Desempenho Econômico

Com isso, chegou-se a uma lista de 5 temas e 22 subtemas, 15 dos quais priorizados e abordados como destaque neste relatório.

SOBRE A 
KEYASSOCIADOS

Fundada em 1997, a Keyassociados é uma consultoria de 

gestão especializada em aspectos de sustentabilidade e que 

trabalha com grandes companhias dos principais setores da 

economia brasileira. A empresa é fruto da união de um gru-

po de amigos que, ao juntar suas experiências profissionais, 

percebeu uma grande oportunidade no setor de consultoria 

especializada. Antes focada mais no mercado de certificações 

de qualidade, com o passar do tempo a empresa foi amplian-

do sua atuação e hoje fornece soluções em sustentabilidade 

que maximizam a performance econômica, social e ambien-

tal de seus clientes. [GRI: 102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-7]

Em meados de 2005, a consultoria desenvolveu seus primei-

ros projetos relacionados aos índices de sustentabilidade nas 

bolsas de valores (Dow Jones e ISE).  Logo depois, dois no-

vos sócios foram incorporados à empresa, trazendo com eles 

maior ênfase ao conceito de ações sustentáveis e com o de-

safio de desenvolver soluções que atendessem às exigências 

globais de um mercado cada vez mais competitivo, incluindo 

novos negócios como mudanças climáticas, greenbonds (tí-

tulos emitidos para financiar ativos verdes ou de redução das 

mudanças climáticas) e mecanismo de inovação financeira. 

[GRI: 102-2]

Os trabalhos da Keyassociados focam ainda em projetos 

com geração de valor compartilhado nas áreas de Gestão 

Integrada, Gestão de Energia, Gestão Estratégica, Gestão e 

Compliance Ambiental, Gestão de Mudanças Climáticas, Sus-

tentabilidade, Finanças Sustentáveis, Tendências e Desenvol-

vimento de Soluções e Responsabilidade Social. [GRI: 102-2]
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UNIDADES DE NEGÓCIO
[GRI: 102-2, 102-6]

Produtos e serviços

• Valoração de desempenho social e ambiental

• Estratégias e produtos para gestão e engajamento de 

partes interessadas

• Comunicação efetiva em sustentabilidade: desenvolvi-

mento de projetos e produção de relatos integrados IIRC 

e GRI, assessoria DJSI, ISE e ANEEL

• Quantificação e mitigação de riscos climáticos

• Assessoria em projetos relacionados à mudanças climáti-

cas e inventário de emissões de GEE

Signatária do Pacto Global da ONU, desde seu surgimento 

a Keyassociados coloca entre os pilares de sua estratégia de 

negócio o engajamento com temas relacionados à sustenta-

bilidade. Já em 1999, implantou os critérios das normas ISO 

14001 e da SA 8000 para avaliar os aspectos e mitigar os im-

pactos socioambientais causados por suas atividades de con-

sultoria, com o controle do consumo de energia, água, com-

bustível e a elaboração de inventários de emissões de gases 

de efeito estufa. [GRI: 102-12]

ATUALMENTE A EMPRESA POSSUI  
QUATRO UNIDADES DE NEGÓCIO:

SUSTENTABILIDADE

A unidade tem como foco o desenvolvimento de solu-

ções e produtos relacionados à gestão e valoração da 

sustentabilidade, adequações aos padrões de accounta-

bility e estratégias em mudanças climáticas e conta com 

uma equipe multidisciplinar, experiente e preparada para 

atender os mais diferentes mercados, atuando de forma 

singular e personalizada para trazer as melhores soluções 

e gerar valor para os clientes.

• Mecanismos de inovação financeira para gestão de im-

pactos socioambientais (ex: greenbonds)

• Soluções tecnológicas para gestão de informações de 

sustentabilidade

• Integração de fatores ESG nos processos de investimento

• Modelos de negócio sustentáveis e redesign de proces-

sos de gestão

• Gestão e análise das informações ESG

Além disso, a empresa também adere a outros compromissos 

voluntários, como Selo Paulista da Diversidade do Estado de 

São Paulo (desde 2007), é signatária do Principles for Respon-

sible Investment (desde 2009) e se tornou parte integrante da 

Global Report Initiative em 2010. Também está presente em 

Conselhos de Classe como CREA (Conselho Regional de En-

genharia e Agronomia), CRA (Conselho Regional de Adminis-

tração), CRN (Conselho Regional de Nutricionistas) e participa 

de instituições socioambientais como IBRI (Instituto Brasileiro 

de Relações com Investidores), IMAFLORA (Instituto de Ma-

nejo e Certificação Florestal e Agrícola).

[GRI: 102-13]
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GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

A unidade possui foco na identificação, avaliação e gerencia-

mento de impactos para a promoção de um equilíbrio entre 

riscos e oportunidades associados aos aspectos ambientais e 

sociais em organizações, na sua cadeia de valor e nas diferen-

tes fases do ciclo de vida de empreendimentos. Atua ainda 

no planejamento e gestão municipal e regional associados 

aos quatro componentes do saneamento básico: manejo dos 

resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sani-

tário e drenagem e manejo das águas pluvial urbana e con-

trole de erosão rural. 

   Produtos e serviços

• Gestão de riscos socioambientais e dos controles internos

• Due diligence e auditoria de conformidade e de controles 

internos

• Operacionalização (outsourcing) dos processos de gestão 

ambiental

• Assessoria em processo de licenciamento ambiental, in-

cluindo a elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), Programa de Regularização Am-

biental (PRA), Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) e Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI)

• Consultoria para atendimento à Política Nacional de Resí-

duos Sólidos

• Projetos ecoeficientes: eficiência energética, construção 

sustentável, recursos hídricos, etc.

• Plano Diretor Municipal e Regional de Saneamento Básico 

e de Macrodrenagem Urbana e de Controle de Erosão Rural

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Trabalha com soluções referentes à implantação de progra-

mas corporativos que envolvam ações e iniciativas em volun-

tariado, inclusão, pesquisa de clima, treinamento e desenvol-

vimento humano, investimento social privado, entre outros. 

Também atua em estruturação e implantação de Sistemas de 

Gestão de Responsabilidade Social (ISO 16001, ISO 26000 e 

SA 8000) e na gestão de fornecedores por meio de ferramen-

ta informatizada. 

  Produtos e serviços

• Sistema de gestão em método e plataforma tecnológica 

(SYM) via web, para responsabilidade social - SA 8000, NBR 

16001, ISO 26000 (SaaS)

• Gestão sustentável de cadeia de fornecimento (SYM): mé-

todo e plataforma tecnológica via web (SaaS)

• Gestão por Competências (PDC), via web (SaaS)

• Estruturação de plano de cargos e salários e política de re-

muneração variável

• Treinamento e desenvolvimento humano

• Consultoria em gestão de pessoas (melhores empresas 

para trabalhar)

• Gestão de clima organizacional, via web (SaaS)

• Análise comportamental pessoal (PPA)

• Gestão de Voluntariado, via web (SaaS)

Atualmente, mais de três mil fornecedores são gerencia-

dos pela unidade, que contribui com a melhoria da ges-

tão da cadeia de fornecimento de seus clientes e auxilia 

na avaliação das condições de trabalho do desenvolvi-

mento com responsabilidade das organizações.

VISÃO E EXCELÊNCIA EMPRESARIAL

Desenvolve soluções focadas em Sistemas de Gestão, Acredi-

tação Hospitalar (ONA/JCI), Lean Six Sigma, Boas Práticas de 

Fabricação (GMP/HACCP) e auditorias. Atua com modelos de 

excelência, tendo como metodologias o Balanced Score Card 

(BSC) para monitoramento do Planejamento Estratégico, o 

Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), o Prêmio Paulista de 

Qualidade e Gestão (PPQG) e o Prêmio Nacional da Gestão 

Em Saúde (PNGS), para o reconhecimento das práticas das 

organizações.

Produtos e serviços

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM ENERGIA (SSE) 

Com foco na diversificação do negócio e na ampliação do co-

nhecimento relacionado ao tema, ao final de 2012 a Keyasso-

ciados criou a SSE Energia, empresa de energia fotovoltaica 

focada na estruturação dos negócios de investimento em sis-

temas de geração distribuída. A SSE chegou como um novo 

desafio - além de ser um produto diferente na carteira de so-

luções da consultoria, é também uma inovação significativa 

de modelo de negócios para o mercado brasileiro. 

Desde sua criação, a SSE passou por diversos desafios apre-

sentados pela crise econômica iniciada em 2015 e pelas 

oscilações nas políticas públicas relativas às tarifas e regula-

mentações do mercado de energia. Mas, mesmo com esses 

obstáculos, a empresa se fortalece a cada ano e vem se con-

solidando com uma estratégia voltada para o fornecimento 

de sistemas fotovoltaicos e com o investimento em sistemas 

de energia distribuída. Atualmente, o principal desafio está 

na estruturação dos negócios de investimento em sistemas 

de geração distribuída, que se encontra em fase bastante 

adiantada e que posicionará a SSE como destaque no mer-

cado brasileiro.

A SSE contribui muito na construção da reputação do grupo, 

especialmente ao demonstrar sua capacidade de estruturação 

e gestão de negócios de alta complexidade. Em apenas dois 

anos, já foram implantados sistemas fotovoltaicos na Funda-

ção Florestal (que contribui para a conservação, manejo e am-

pliação das florestas do Estado de São Paulo), Fucape (institui-

ção de ensino superior focada na área de negócios), Clube de 

Campo Valinhos, Itambé (uma das maiores empresas de lati-

cínios do Brasil) e, mais recentemente, a Primavera Máquinas 

(seis concessionárias de máquinas agrícolas da John Deere). 

• Plataforma web para de gerenciamento informatizado de 

Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001), Segurança 

da Informação (ISO 27001), Tecnologia da Informação (ISO 

20000) e Segurança de Alimentos (ISO 22000)

• Gerenciamento de Riscos

• Modelos de excelência: Planejamento Estratégico e Balan-

ced Score Card (BSC)

• Implantação e treinamentos da metodologia Lean Six Sigma

• Consultoria para definição/revisão da Gestão do Negócio: 

estruturação do modelo, perfil da empresa, cultura orga-

nizacional, governança corporativa e planejamento estra-

tégico

• Pesquisa de satisfação de clientes (via website)

• Boas Práticas de fabricação (BPF) e/ou Boas Práticas Labo-

ratoriais (BPL) e de Análise de Perigo e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC)

• Governo, governabilidade e gestão pública
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MODELO DE ATUAÇÃO 

RESULTADOS

ESTRUTURA

GERAÇÃO DE VALOR

SOLUÇÕES

CLIENTES

Capital Financeiro 

Faturamento anual 

R$ 9 MILHÕES 
 

53 Colaboradores Participação em 
compromissos 

voluntários 

2 escritórios 11 inventários de 
GEE realizados

carteira de 30 
projetos de 

carbono

Produção de  49
 Relatos Integrados e de 

Sustentabilidade

10 Inventários de 
Gases de Efeito 

Estufa elaborados 

Fornecimento  de 110 
soluções tecnológicas

9 Projetos 
relacionados a Gestão 

de Resíduos Sólidos

Realização de 17 
Treinamentos em 
normas ISO e NBR

78 auditorias em 
Sistemas de Gestão

13 assessorias para 
Índices de Mercado

Desenvolvimento de 4 
Projetos para Gestão da 
Cadeia de Fornecimento

Fomentamos 
21 iniciativas
 de redução 
de emissões

6.407.060
 tCO2e

 contabilizadas

Realização de 
6 Projetos

 relacionados a 
mudança do clima

89 assessorias
 em Sistemas de 

Gestão

12 projetos de Gestão 
e Análise de 

Oinformações ESG

3 Projetos de 
Gerenciamento de 

Risco

21 Serviços de
 Consultoria 

Especializada

Realização  de 5 
Pesquisas de Clima 

Organizacional 

25 
Consultorias com foco 
em Gestão de Pessoas 

 que oferecem soluções 
informatizadas e
 interativas para

20
prestadores de

serviço 

Índice de  

Capital Humano 
e Intelectual

Capital Social de
Relacionamento

Capital de 
Infraestrutura Capital Natural

244 CLIENTES 

CLIENTES FORNECEDORES PARCEIROS PÚBLICO 
INTERNO

SATISFAÇÃO DOS 
CLIENTES: 85%

+ de 50 
PARCEIROS
COMERCIAIS 4 PLATAFORMASWEB,

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E 
FINANÇAS SUSTENTÁVEIS

GERAÇÃO DE ENERGIA 
E SUSTENTABILIDADE

COMUNICAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE 

FINANÇAS 
SUSTENTÁVEIS E GOVERNANÇA

GESTÃO ESTRATÉGICA E 
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

GESTÃO E COMPLIANCE 
AMBIENTAL 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

TENDÊNCIAS E DESENVOLVIMENTO 
DE SOLUÇÕES

 COMPLIANCE 

EM + DE 30 SETORES DE ATUAÇÃO, ENTRE ELES: 
ENERGIA SAÚDE FINANCEIRO SETOR PÚBLICO

QUÍMICO MINERAÇÃO AGRONEGÓCIO

em 2016 (bruto)
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REPENSAMOS E 
REINVENTAMOS 
A KEYASSOCIADOS 
[GRI: 102-10, 102-11]

Recentemente, a empresa passou por 

mudanças estruturais que tiveram um 

impacto positivo no modo de trabalho 

e no desenvolvimento de projetos foca-

dos nas necessidades dos clientes. Por 

meio de uma alteração societária, os 

gestores das Unidades de Negócio pas-

saram a ter maior autonomia e o corpo 

diretor passou a ter uma participação 

mais efetiva nos projetos. Dessa forma, 

o relacionamento com o cliente, além 

de mais próximo, tornou-se o foco da 

Keyassociados. Outro diferencial está 

em sua equipe – multidisciplinar e mais 

bem estruturada – o que permite ofere-

cer um leque completo e personalizado 

de soluções e traz uma flexibilidade que 

ajuda a moldar os projetos de acordo 

com a expectativa do cliente. 

A Keyassociados tem princípios de pre-

caução com relação à saída de sócios 

e de empresas/unidades de negócio 

pertencentes ao grupo, a fim de não 

ter a parte financeira e econômica, as-

sim como as relações com os clientes, 

prejudicada. A precaução também se 

dá por meio do Código de Conduta, 

que considera a política antissuborno/

anticorrupção baseada nas normas ISO 

37001, AS 3806 e ISO 19600.

GOVERNANÇA  
[GRI: 102-18]

As práticas de governança da Keyassociados são pautadas por 

princípios de transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. Dessa forma, o modelo de go-

vernança da empresa é horizontal, sendo a administração ge-

ral exercida por quatro sócios diretores e a responsabilidade 

pela administração das unidades de negócio atribuída a seis 

sócios gestores. 

Entre as responsabilidades dos sócios diretores estão as fun-

ções de controller (processos de gestão econômica, financeira 

e patrimonial), administração corporativa (gestão da equipe, 

processos e materiais) e comercial (estratégia comercial, co-

municação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 

e serviços). 

ÉTICA E CONFORMIDADE

Não existiram casos de corrupção e/ou processos judiciais 

relacionados à corrupção movidos contra a organização ou 

seus colaboradores nos últimos três anos. Em toda sua histó-

ria, a Keyassociados nunca recebeu multa, sanção ou sofreu 

a ocorrência de casos internos ou externos de discriminação 

por motivos de origem étnica, cor, sexo, religião, ideologia, na-

cionalidade ou origem social. [GRI: 205-3, 406-1]

Para garantir a inexistência de práticas de discriminação em 

suas atividades, todos os colaboradores e sócios recebem, 

no momento da integração, o Código de Conduta Ética da 

empresa. Além do Código de Conduta, para os consultores 

parceiros da Keyassociados (subcontratados) e para os par-

ceiros de negócios (empresas parceiras) é disponibilizado 

também um Termo de Confidencialidade. [GRI: 102-16, 

102-17]

A Keyassociados não costuma realizar treinamentos formais 

para o combate à corrupção, pois esse aspecto é tratado de 

forma prática e no dia a dia da empresa. No entanto, em 

2016 foi aplicado um treinamento para clientes e para a 

equipe interna sobre a norma ISO 37001 – Gestão Antissu-

borno e ISO 19600 – Gestão de Compliance, do qual parti-

ciparam sete profissionais da equipe interna. [GRI: 205-2, 

419-1]

Caso haja alguma reclamação em relação ao comportamen-

to da equipe, os clientes podem entrar em contato direta-

mente com o gerente do projeto ou, dependendo da gravi-

dade do evento, com o diretor responsável pela unidade de 

negócio ou um dos sócios-diretores. 

Nos anos referentes a este relatório, não houve queixas 

comprovadas relativas à não-conformidades com leis e re-

gulamentos. [GRI: 419-1] 

Hoje, a sustentabilidade está sendo mais tratada de forma pragmática. Assim, por 

meio dessa reestruturação, a Keyassociados está preparada para entender onde es-

tão os riscos de cada cliente e quais as oportunidades que podem gerar valor para 

a empresa – não só o valor financeiro, mas também o reputacional. 

Mais informações sobre a visão, missão e valores e o Código de Conduta da 

Keyassociados estão disponíveis no www.keyassociados.com.br.

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, ex-

celência, agilidade e integridade.  

VALORES

• Ética

• Competência

• Trabalho em Equipe

• Foco

• Transparência

• Empreendedorismo

• Cooperação

• Compromisso
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Os serviços da Keyassociados na área de sustentabilidade ge-

ram impactos econômicos indiretos significativos tanto para a 

própria consultoria como para seus stakeholders. Assim, mes-

mo tendo sofrido uma redução nos seus valores econômicos 

diretos gerados e distribuídos em 2015, a recuperação em 

2016 foi certa devido às inovações e adequações realizadas 

para que a empresa não se estagnasse diante da crise no país. 

A diversidade de serviços e produtos oferecidos pelas uni-

dades de negócio contribuíram para que a Keyassociados 

estivesse alinhada com as melhores práticas de mercado, ga-

rantindo a transparência nas ações que beneficiam tanto a 

sociedade como o meio ambiente. Estes serviços e produtos 

possibilitaram a inserção do tema sustentabilidade e mudan-

ças climáticas em várias empresas já parceiras e novos clien-

tes, engajando a cadeia fornecedora nos aspectos de respon-

sabilidade social, disseminando boas práticas e garantindo o 

melhor gerenciamento de riscos socioambientais

“Somadas à inovação, a preocupação com as ques-

tões sociais e ambientais, além de serem importantes 

para a perenidade e sustentabilidade da empresa do 

ponto de vista econômico, hoje são vistas como uma 

oportunidade de negócio, em especial para empresas 

com a característica da Keyassociados, onde o negó-

cio é a sustentabilidade”

O conhecimento adquirido e as experiências acumuladas em 

anos de atuação na área de sustentabilidade são os principais 

ativos que possuímos. Como o trabalho da Keyassociados se 

baseia na criação de soluções inteligentes para seus clientes, 

o conhecimento é a principal matéria-prima da empresa e 

por isso os colaboradores são vistos como ativos pertencen-

tes a organização e fundamentais para seu sucesso. 

Atualmente, a consultoria possui uma equipe diversa, com-

posta por 53 colaboradores divididos entre sócios-diretores, 

sócios-gestores, consultores (equipe técnica) e equipe cor-

porativa (comercial, administrativa, financeira e estagiários). 

A empresa ainda conta com o apoio de um rol consultores 

autônomos que atuam em projetos específicos. [GRI 102-8, 

405-1]

Apenas a equipe corporativa da Keyassociados está coberta 

por acordos de negociação coletiva. [GRI: 102-41]

CAPITAL HUMANO 
E INTELECTUAL

Treinamento e educação  
[GRI: 404-1, 404-3]

Em virtude da remodelagem na gestão das unidades de 

negócios, cada área 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 reduzidos. Dessa forma, a estratégia ado-

tada foi a realização de treinamentos on the job, por meio do 

desenvolvimento de projetos e contratos de parcerias com 

especialistas. As avaliações de desempenho também foram 

realizadas informalmente pelos coordenadores e gestores 

de projeto durante a execução dos mesmos. Por conta disso, 

para este relato não há dados relativos ao monitoramento da 

quantidade de horas de treinamento ou um documento for-

mal para avaliação de desempenho. 

Em 2016, a equipe de consultores da Keyassociados reali-

zou oito treinamentos, abrangendo as normas ISO 9001, ISO 

14001 e OHSAS, além de cursos de formação de auditores. 

Esses treinamentos surgem conforme demanda dos clientes 

e foram aplicados pelos sócios-gestores e consultores. Entre 

2013 e 2016, a equipe participou de 31 treinamentos dentro 

desse modelo.

Em toda a trajetória da empresa, os só-

cios-diretores já participaram como pa-

lestrantes em mais de 150 seminários e 

congressos nacionais e internacionais 

relacionados ao tema sustentabilidade.

[GRI: 102-7, 201-1, 203-2]

CAPITAL  
FINANCEIRO

Categoria 2013 2014 2015 2016

Sócios-diretores 6 5 5 4

Sócios-gestores 9 8 8 8

Consultores 62 54 45 33

Equipe  
corporativa 8 10 9 8

Total      85 77 67 53
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CAPITAL SOCIAL E 
DE RELACIONAMENTO

Garantir e manter o bom relacionamento com os clientes é 

um fator essencial para a Keyassociados. O comprometimen-

to da equipe, assim como a flexibilidade na realização de 

projetos, permite a ampliação do leque de atuação para um 

portfólio de atividades que geram valor para todos os stake-

holders – em especial clientes e parceiros. 

O desenvolvimento de metodologias próprias e inovadoras 

– sempre adequadas ao perfil de cada empresa e alinhadas 

com o mercado – também contribuem para a superação de 

expectativas dos clientes, garantindo um nível de satisfação 

sempre acima de 85%. 

Por meio de ferramentas de pesquisa, as unidades de negó-

cio criam um canal direto com o cliente e, dessa forma, rece-

bem um feedback sobre seu desempenho e relacionamen-

to. As informações coletadas em reuniões presenciais e por 

ferramentas online servem como diretrizes que orientam a 

empresa na elaboração e implantação de planos de ação que 

focam na melhoria contínua da qualidade dos serviços e na 

atuação de seus profissionais. [GRI: 102-43, 102-44]

Em consenso entre os gestores das unidades de negócio e 

a alta liderança da Keyassociados, definiu-se que não existe 

a necessidade de elaboração de um manual de conduta dos 

consultores. Chegou-se à conclusão de que é mais efetiva a 

participação direta de cada gestor e/ou diretor no andamen-

to dos projetos e em reuniões para que seja possível orientar 

e conduzir de maneira assertiva e cordial o relacionamento 

com os clientes. 

Fornecedores e parceiros comerciais  
[GRI: 102-9]

Além de sua equipe interna, a Keyassociados também utiliza 

o trabalho de diversos parceiros para serviços de diagrama-

ção, tradução, impressão e produção de conteúdo, princi-

palmente em projetos que envolvem o desenvolvimento de 

Relatório de Anuais de Sustentabilidade. De acordo com a 

complexidade do projeto, também podem compor a equipe 

consultores parceiros e especializados no mercado de atua-

ção de cada empresa. Esses consultores parceiros estão lo-

calizados em várias regiões do Brasil e são estratégicos para 

atuação em clientes mais afastados da região Sudeste. 

Anualmente, a Keyassociados conta com o apoio de mais 

de 50 consultores parceiros e cerca de 20 outros prestado-

res de serviços. A diversidade de backgrounds enriquece a 

composição da equipe, hoje formada por economistas, admi-

nistradores, engenheiros, jornalistas, psicólogos, sociólogos, 

gestores ambientais, programadores, designers, biólogos e 

técnicos de segurança.

Atividades pro bono

A Keyassociados acredita que compartilhar conhecimento de 

forma voluntária e gratuita é também uma maneira de gerar 

valor. Por isso a empresa assumiu duas metas relacionadas ao 

Princípio de Direitos Humanos do Pacto Global: “apoio para 

gestão de entidades (advisory)” e “multiplicar o conhecimento 

para entidades por meio de workshops, cursos e treinamentos”. 

Dessa forma, a alta direção realizou, em 2014, 11 palestras 

pro bono em entidades de diversos segmentos. As palestras 

proporcionaram conhecimento na área de gestão de ecoefi-

ciência, energia, mercado de carbono, mudanças climáticas e 

gestão de resíduos sólidos. Já em 2015, foram ministradas 10 

palestras que, entre outros temas, abordaram planejamento 

estratégico, técnicas de remediação de solo e reuso de água. 

Em 2016, a realização de palestras e workshops pro bono con-

tinuou na agenda da alta direção da Keyassociados. 

Participação em grupos de trabalho sobre Direitos 
Humanos
 

Em reforço ao seu comprometimento com o respeito e o apoio 

aos direitos humanos, a empresa estimula a equipe na partici-

pação em palestras, cursos e workshops sobre essa temática. 

Em 2014 houve participação de gestores em webinars organi-

zados pelo Grupo Temático de Direitos Humanos e Empresas 

da Rede Brasileira do Pacto Global sobre Princípios Orientado-

res sobre Empresas e Direitos Humanos, e Oportunidades de 

Engajamento e Contribuições. Em 2016, a equipe participou 

de treinamento de due diligence sobre o tema. 

 

Nos anos referentes a este relatório, não houve queixas 

comprovadas relativas à violação de privacidade ou 

perda de dados de clientes. [GRI: 418-1] [GRI: 418-1]
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CAPITAL NATURAL
Com um perfil de trabalho diversificado, a Keyassociados utiliza suas metodo-

logias – sejam elas próprias ou já reconhecidas pelo mercado – para atender às 

demandas mais específicas de seus clientes, contribuindo dessa forma com o de-

senvolvimento de modelos de gestão mais eficientes, inteligentes e inovadores. 

A extensa experiência de mercado permitiu que a Keyassociados se colocasse em 

posição de vanguarda e desenvolvesse soluções tecnológicas inéditas e sob me-

dida. Hoje, a empresa possui um conjunto soluções informatizadas e interativas 

(do tipo Software as a Service), que buscam otimizar a rotina e fluxos de trabalho 

de seus clientes, além de automatizar tarefas e processos. Para isso, a empresa 

possui um time de especialistas e parceiros que trabalham de forma continua no 

aprimoramento dessas tecnologias, sempre buscando o desenvolvimento e a me-

lhoria das soluções oferecidas.  
Gestão Ambiental

A Keyassociados busca interagir com a sociedade demons-

trando a relação de suas soluções com os impactos gerados 

pelas atividades industriais e de serviços de seus clientes. Essa 

postura também é adotada nas reuniões internas de equipe 

e nos canais de mídia social da empresa, ampliando assim a 

comunicação com os stakeholders por meio de canais de di-

vulgação de iniciativas relacionadas ao tema Meio Ambiente. 

Como uma empresa focada em sustentabilidade - e com a re-

estruturação que ocorreu nos últimos anos - a Keyassociados 

incorpora ao seu dia a dia ações que fortalecem a construção 

de um negócio mais sustentável. Entre essas iniciativas está o 

incentivo ao trabalho em home office sempre que possível e 

necessário, evitando assim o deslocamento dos colaborado-

res. Além disso, o escritório tem uma localização central (Ave-

nida Paulista), facilitando o acesso de funcionários e clientes 

por meio de transporte público. O edifício também possui um 

bicicletário, incentivando o uso de transportes mais limpos. 

Conheça as principais 
plataformas: 

A unidade também possui um sof-

tware para análise e quantificação 

de emissões de gases de efeito es-

tufa (GEE). 

A plataforma SYM, desenvolvida 

e gerenciada pela unidade de ne-

gócio Responsabilidade Social, 

trabalha com a gestão de cadeia 

de fornecimento, de informações 

de Responsabilidade Social, Ges-

tão por Competências, Gestão de 

clima organizacional e Gestão de 

Voluntariado.

A unidade Visão e Excelência Em-

presarial possui uma plataforma 

web para o gerenciamento infor-

matizado de Sistemas de Gestão da 

Qualidade, de Segurança da Infor-

mação, de Tecnologia da Informa-

ção e de Segurança de Alimentos. 

Essa mesma plataforma possui um 

módulo para pesquisa de satisfa-

ção de clientes. 

A unidade Sustentabilidade pos-

sui uma plataforma para gestão 

de informações, que inclui a coleta 

de dados, o acesso instantâneo a 

todas as informações relacionadas 

aos indicadores de sustentabilida-

de da empresa e seu respectivo 

banco de dados e processos de 

gestão

CAPITAL
INFRAESTRUTURA

GESTÃO DE INFORMAÇÕES

EMISSÕES PLATAFORMA SYM SISTEMA DE GESTÃO
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Inteligência em temas relacionados às mudanças climáticas 
[GRI: 201-2]

Hoje, o investimento em mecanismos que auxiliem no desenvolvimento de uma 

economia de baixo carbono é um fator essencial para a redução dos efeitos negati-

vos das mudanças climáticas e para o crescimento sustentável da economia. 

Nesse sentido, a Keyassociados desenvolve serviços de consultoria para a implan-

tação de estratégias de baixo carbono para empresas e governos dentro do con-

texto das NDCs5  e do novo Código Florestal Brasileiro (2012), além participarem 

iniciativas de precificação e mercados locais de carbono.

Hoje, a empresa detém grande experiência no desenvolvimento de projetos de 

baixo carbono voltadas para o setor de energia elétrica. A Keyassociados ainda de-

tém a participação de 6% em 13 projetos registrados no padrão de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL)6  e um no padrão Voluntary Carbon Standard (VCS)7, 

distribuídos em seis clientes. Esses projetos geram 1,3 milhão de tCO2e/ano e tem 

o potencial de reduzir 9,7 milhões de tCO2 e até 2023. Este portfólio é baseado em 

projetos de baixo carbono para a geração de eletricidade a partir de fontes renová-

veis como a eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa.

Além da carteira de créditos de carbono, a empresa também desenvolveu um Pro-

grama de Atividades (PoA) sob o padrão de Mecanismo de Desenvolvimento Lim-

po para projetos eólicos no território brasileiro e seis metodologias com base em 

normas de MDL e VCS.

EM SETE ANOS, A KEYASSO-
CIADOS INVESTIU EM UMA 
CARTEIRA DE 30 PROJETOS 
DE CARBONO QUE, JUNTOS, 
TEM O POTENCIAL DE REDU-
ZIR DE  4,3 MILHÕES DE TCO2E 
AO ANO. 

DESSES, 97% CORRESPONDE 
A PROJETOS SOB ESCOPO DE 
MECANISMO DE DESENVOLVI-
MENTO LIMPO E 3% SOB O VO-
LUNTARY CARBON STANDARD.

Desde 2013, a Keyassociados participa das Conferências das 

Nações Unidas para o Clima (COPs) com o objetivo de repre-

sentar seus clientes e tomar parte nos debates relacionado 

aos principais temas abordados nas conferências.

Na COP 19, realizada em Varsóvia em 2013, consultores da 

Keyassociados presenciaram o início da discussão de um 

novo acordo global para a redução das emissões de gases 

 5A NDC é a uma Contribuição Nacionalmente Determinada para consecução do objetivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
6Mecanismo criado pelo Artigo 12 do Protocolo de Kyoto para projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento.
7Conjunto abrangente de requisitos para a criação de metodologias com o uso de métodos padronizados que agilizam os processos de determinação de adicionali-
dade e estabelecimento de linhas de base de emissões.

de efeito estufa. Dois anos depois, a equipe esteve na COP 

21 em Paris, onde 195 países ratificaram o primeiro acordo 

de extensão global (Acordo de Paris) para frear as emissões 

de gases do efeito estufa e reduzir os impactos da mudança 

climática. No ano seguinte, em Marrakesh, foi assinada a 

Proclamação de Marrakesh - uma declaração sobre o que os 

países signatários consideram prioritário para tentar conter o 

aquecimento global nos próximos anos.

Participação nas Conferências das Nações Unidas Clima (COPs)

Desde 2007, a Keyassociados elabora seu Inventário de emis-

sões de gases de efeito estufa (GEE) de acordo com a meto-

dologia do GHG Protocol. Em sua trajetória, as emissões de 

Escopo 1 são responsáveis pela menor parcela de emissão de 

GEE da Keyassociados, seguidas pelas emissões de Escopo 2 

e de Escopo 3. 

tCO2 2013 2014 2015 2016

Escopo 1  
(Emissões diretas de GEE)

0,011 0,004 0,004 0,004

Escopo 2  
(Emissões indiretas pela  

compra de energia elétrica)
3,072 2,084 1,659 3,336

Escopo 3 
(Outras emissões indiretas de GEE)

81,153 79,760 72,420 48,249

Total 84,236 81,848 74,082 51,588

Emissões biogênicas (t) 6,350 6,290 6,505 6,323

Emissões de gases de efeito estufa  
[GRI: 305-1, 305-2, 305-3]

Em 2016, as emissões da Keyassociados apresentaram uma 

redução de 39% em relação as registradas em 2013. Isso 

está atribuído às mudanças que empresa sofreu neste pe-

ríodo, incluído as alterações no quadro de funcionários, do 

modelo de trabalho e localização do escritório de São Paulo.  

[GRI: 305-5]

A Keyassociados assessorou um de seus clientes 
no posicionamento e implantação do Protocolo 
Climático do Estado de São Paulo por meio da 
elaboração de um material apresentado na COP 
21 e também com suporte técnico durante o 
evento de assinatura do protocolo.
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SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO DA GRI

  GRI 102: DIVULGAÇÃO GERAL 

GRI Disclosures Página ou resposta Pacto Global

Perfil Organizacional

102-1 Página 7

102-2 Página 7 e 9

102-3 Página 4

102-4 Página 7

102-5 Página 7

102-6 Página 9

102-7 Página 7 e 16

102-8 Página 17

102-9 Página 18

102-10

102-11 Página 14

102-12 Página 8

102-13 Página 8

2013 2014 2015 2016

6 sócios  
majoritários 

5 sócios 
 majoritários 

5 sócios  
majoritários 

4 sócios 
 majoritários 

9 sócios  
minoritários 

8 sócios 
 minoritários 

8 sócios 
 minoritários 

6 sócios  
minoritários 

Atualmente a Keyassociados é composta por quatro sócios majoritários 

(diretores), e seis sócios minoritários (gestores).

Durante o período e avaliação deste relatório, a composição dos grupos 

responsáveis pela governança se alterou de acordo com a tabela abaixo:

24 Relatório Keyassociados 2013-2016 Relatório Keyassociados 2013-2016 25



ESTRATÉGIA

102-14 Página 3

102-15 Página 3

ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16 Página 15

102-17 Página 15

GOVERNANÇA

102-18 Página 15

ENGAJAMENTO DESTAKEHOLDERS

102-40 Página 5

102-41 Página 17

102-42 Página 5

102-43 Página 18

102-44 Página 18

PERFIL DO RELATÓRIO

102-45 Página5

102-46 Página 5

102-47 Página 6

102-48 Página 4

102-49 Página 4

102-50 Página 4

102-51 Página 4

102-52 Página 4

102-53 Página 4

102-54 Página 4

102-55 Página 4

102-56 Não houve verificação externa.

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO 

GRI Standard Página ou resposta Pacto Global

103-1

GRI 201: PERFORMANCE ECONÔMICA 

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

201-1

201-2 Página 23 7,8

Temas Materiais Abrangência Interna Abrangência Externa

Governança  
Corporativa

Diretores,  
Colaboradores

Clientes, Parceiros, 
 Fornecedores

Gestão e Difusão do 
Conhecimento (interno, 

clientes e parceiros)
Colaboradores

Clientes, Parceiros,  
Fornecedores

Relacionamento 
 com o Cliente

Diretores, Colaboradores, 
Parceiros

Clientes

Inovação e Desenvol-
vimento de Produtos 
e Entrada em Novos 

Mercados

Diretores Clientes

Desempenho Econô-
mico e Sustentabilidade 

Econômica
Diretores

Clientes, Parceiros,  
Fornecedores

DVA 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%)

Valor pago em im-

postos, taxas, etc.
20 20 19 18

Retirada dos Sócios 

Consultores
43 22 33 49

Remuneração dos 

funcionários
9 5 6 5

Valor Retido 25 50 39 17

Valor pago a  

Terceiros
3 2 3 10
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GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS 

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

203-2 Página 16

GRI 205: ANTI-CORRUPÇÃO

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

205-2 Página 15 10

205-3 Página 15 10

GRI 404: EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

404-1 Página 17

404-3 Página 17

GRI 405: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

405-1 Página 17

GRI 406: NÃO DISCRIMINAÇÃO  

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

406-1 Página 15 1, 4, 5 

GRI 419: COMPLIANCE SOCIOECONÔMICO 

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

419-1 Página 15

GRI 418: PRIVACIDADE DO CLIENTE 

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

418-1

GRI 305: EMISSÕES

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

305-1 Página 22 8

305-2 Página 22 8

305-3 Página 22 8

305-5 Página 22 8

GRI 302: ENERGIA 

GRI Standard Página ou resposta  Pacto Global

302-1

A Keyassociados possui diversas iniciativas para reduzir o consumo de ener-

gia, como o desligamento automático de ar condicionado e a utilização de 

lâmpadas Led nos escritórios.  Em 2015, o consumo total de energia elétrica 

foi de 13.330 kWh, 20% a menos em relação ao registrado em 2014 (20.445 

kWh). Os valores relativos à 2014 e 2015 são estimados, pois a medição do 

condomínio não era individual, incluindo áreas comuns e salas vazias. So-

mente em 2016 essa medição passou a individual por sala, totalizando um 

consumo de 40.839 KWh/ano para a Keyassociados, um aumento de 101% 

em relação à estimativa do ano anterior.
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