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Sustentabilidade à Francesa
O Guia de Ações de Sustentabilidade dos associados da CCIFB inicia o Ano de comemorações dos 120 anos da Câmara de 
Comercio França Brasil. Compartilhamos o comprometimento de nossos associados no âmbito da Sustentabilidade. Abrir os 
120 anos com essa publicação mostra o destaque que a CCIFB quer dar para o tema sustentabilidade. Estamos coletivamente 
convencidos da importância estratégica desse tem para as empresas.
De acordo com os dados divulgados pela Corporate Knights, na tradicional lista The Global 100, que reúne as 100 empresas 
com as melhores práticas de sustentabilidade do mundo corporativo, a França se destaca por ocupar o primeiro e o terceiro 
lugares. Líder de 2018, a companhia francesa de software Dassault Systèmes saiu da 11º posição em 2017 para assumir o 
pódio em 2018. Segundo a publicação canadense, as tecnologias digitais desenvolvidas pela Dassault têm ajudado empresas 
e governos na adoção de energias renováveis, novas formas de mobilidade sustentável e na elaboração de projetos para 
cidades inteligentes. 
Em terceiro lugar, mais uma francesa se destacou no ranking Global, a Valeo, fabricante de peças automotivas que aposta 
em iniciativas para ajudar as montadoras a reduzir as emissões de carbono.
O destaque francês reforça a nossa posição como entidade de fomentar cada vez mais a troca de conhecimento, de inovação 
e de boas práticas entre os dois países. Não há dúvidas de que as empresas francesas instaladas no Brasil, sejam as mais 
novas ou mesmo as centenárias, têm investido constantemente em prol da sustentabilidade. O tema ganha ainda mais 
força e relevância diante dos desafios que a inovação e a cultura digital trazem para a sociedade que precisa se reinventar 
e aprender a cuidar cada vez mais dos recursos naturais. 
As empresas brasileiras também estão aportando investimentos na área da sustentabilidade. Prova disso, são as cinco 
companhias que passaram a integrar o The Global 100: Natura em 14º posição, Companhia Energética de Minas Gerais - 
CEMIG em 18º, Banco do Brasil em 49º, Engie Brasil (empresa francesa implantada no país) em 52º e o Banco Santander 
em 76º. Em 2017, apenas duas organizações foram indicadas. Sem dúvida, todos estão e devem estar na mesma sintonia 
sobre a relevância do tema. As companhias já enfrentam desafios para atrair e reter os talentos da geração conhecida 
como centennials, que buscam propósito por meio do trabalho.
Diante da relevância desse cenário, vale também ressaltar que a Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP) homenageou 
em 2019 duas personalidades que se destacaram como lideranças que têm promovido há anos ações efetivas nas áreas 
sociais e da sustentabilidade: Noël Prioux, presidente do Carrefour Brasil, e Maurício Bähr, CEO da ENGIE. Nosso desafio 
agora é fomentar e revelar cada vez mais iniciativas para servirem de exemplo não só internamente, mas para o mundo.
A CCIFB é a Câmara bilateral mais antiga do Brasil. Empresas de todos os setores de atividades estão presentes no Pais e 
continuam investindo e acreditando no desenvolvimento do Brasil.

Sandrine Ferdane
CEO e Diretora Geral no BNP Paribas Brasil SA 
Presidente da Câmara de Comércio França Brasil
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Viagens sustentáveis, uma responsabilidade de todos.

O foco em sustentabilidade, operacional e ambiental, permeia todas as tomadas de decisão do Grupo Air France-
KLM. Fazemos isso com a colaboração de nossos 85 mil colaboradores, com a transparência e a hospitalidade 
incorporadas ao nosso DNA. E sempre com parceiros, que sempre nos apoiaram para que chegássemos 
a esse momento tão marcante – a Air France-KLM foi nomeada novamente o grupo aéreo líder pelo Índice 
de Sustentabilidade Dow Jones, indicativo mais importante do mundo para as práticas sociais e ambientais 
promovidas pelas empresas, mas não paramos por aí. 

A Air France eliminará 210 milhões de itens de plástico de uso único até o final ao ano, sendo substituídos por 
alternativas mais sustentáveis. A partir de janeiro, compensará 100% das emissões de CO2 em todos os voos 
domésticos. Isso representa mais de 450 voos e 57.000 clientes por dia.
Em junho, a KLM lançou a iniciativa “Fly Responsibly” (Voe com Responsabilidade), em que se compromete 
a criar um futuro mais sustentável para o transporte aéreo, incorporando os esforços existentes e futuros 
para melhorar a sustentabilidade em nossas atividades, como renovação de frota, desenvolvimento de novas 
aeronaves, aprimoramento e aumento da produção de biocombustível. Criado há quase 10 anos, o programa 
CO2ZERO possibilita que consumidores também compensem as emissões de CO2 de seus voos, assim como as 
empresas são convidadas a compensar as viagens de negócios pelo Programa Corporativo de Biocombustíveis 
da KLM. Desde 2017, o cultivo de 500 hectares de floresta tropical foi possível com contribuições de passageiros.

A Air France e a KLM estão em forma, saudáveis e prontas para os desafios de hoje e de amanhã. E quando se 
trata do futuro sustentável da aviação, as organizações assumem a liderança para que encontrem soluções 
sustentáveis. Até 2030, vamos reduzir as emissões de CO2 em 50% por passageiro/quilômetro em comparação 
a 2005. E contamos com você!
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A Air Liquide é líder mundial em gases, tecnologia e serviços. Na indústria ela está presente em todas as 
etapas da cadeia produtiva. E na área de saúde nosso cuidado é contínuo, do hospital ao domicílio. Utilizamos 
a mais alta tecnologia para reduzir o impacto ambiental e contribuir para a preservação de vidas vulneráveis. 
Nossas soluções são sempre inovadoras e sustentáveis, porque queremos e trabalhamos para que elas tenham 
o mesmo destino que o planeta: vida longa.
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A Alstom acredita que a mobilidade se transformou nos últimos anos e se tornou muito mais sustentável e 
inteligente. A empresa adotou a assinatura “Mobility by nature” para reforçar seu posicionamento.

Para atender às novas tendências, os nossos valores também mudaram para Agilidade, Inclusão e Responsabilidade, 
e, com eles, pretendemos atingir um novo patamar, impulsionando a transformação da Alstom globalmente.

Com base neste direcionamento estratégico, estamos 100% comprometidos com a neutralização dos impactos 
gerados a partir de nossas operações e soluções e definimos uma estratégia de mudança climática e transição 
de energia baseadas em uma análise de setor e nos seus desafios.

Neste ano, a Alstom foi incluída nos Índices de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI) mundial e europeu pelo nono 
ano consecutivo, o que reconhece sua posição de liderança em práticas empresariais sustentáveis. Trabalhamos 
em parceria e fazemos parte de entidades líderes nas discussões sobre mobilidade sustentável, como a ONU e a 
UITP (International Association of Public Transport). Em 2018, a empresa fundou e continua atuando na Aliança de 
Descarbonização do Transporte (TDA) para calcar estratégias junto a regiões e empresas em relação a adoção de 
transportes cada vez mais limpos. Além disso, em 2019, o ônibus elétrico Aptis estreou sua operação comercial 
em Strasbourg, na França, e em breve estará circulando também por regiões como La Rochelle, Grenoble e 
Toulon; enquanto que o trem movido a hidrogênio Coradia iLint foi encomendado pela rede de transporte em 
Frankfurt, na Alemanha.

No Brasil, também não faltaram exemplos em prol da mobilidade sustentável. No Metrô de São Paulo, 
implementamos soluções de Digital Mobility, que auxiliam a reduzir em até 30% de consumo de energia na 
operação dos trens. Também inauguramos a linha 3 do VLT Carioca, um modal que incentiva a população a dar 
preferência ao uso do transporte público. 

Estamos convencidos de que implementar soluções que auxiliam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, 
congestionamentos, poluição e melhorar a saúde pública é também um fator essencial de progresso social e 
desenvolvimento econômico. E que tudo isso é uma alavanca para criar o futuro que desejamos: mais sustentável.
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A Arkema, designer de materiais e soluções inovadoras, compromete-se a entregar aos seus clientes e 
parceiros soluções sustentáveis, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 
(Organização das Nações Unidas). A empresa atua como fabricante responsável e segue com determinação uma 
política de progresso contínuo e excelência operacional.

A Arkema Brasil desenvolve diversas ações com foco em sustentabilidade. Alguns exemplos são a reutilização 
da água da chuva no processo do sistema de combate a incêndios, onde a água é coletada através do telhado 
dos edifícios, implementação de Logística Reversa onde são reutilizados tambores de plástico e metal. Também 
no dia Mundial do Meio Ambiente foram plantadas mais de cinquenta árvores na planta da Bostik, empresa do 
Grupo, em São Roque. Existe ainda um programa do Grupo Arkema, que visa reduzir a demanda de oxigênio 
químico (COD) nas águas residuais das plantas de produção da Arkema em 40% até 2025.

Para maiores informações e parcerias, entre em contato com Mariana Semerjion, responsável por Responsabilidade 
Social da Arkema Brasil.
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Todos os anos a Atos Brasil patrocina uma das principais corridas da cidade de Londrina, a Atos Green Run. A 
última edição da corrida aconteceu no dia 05 de maio de 2019 repetindo o sucesso das edições anteriores, como 
uma das mais tradicionais corridas da cidade. O principal objetivo do evento é reforçar o apelo pela necessidade 
de uma consciência ambiental e assim fortalecer e ampliar o reconhecimento da marca Atos junto à população 
de Londrina e região. Após o êxito das edições anteriores, com aproximadamente 5.000 atletas envolvidos, a 
corrida já conquistou um posto entre as “preferidas” da cidade. A prova manteve seu foco em adotar iniciativas 
ecossustentáveis durante a produção e organização do evento, aliando dois fatores de vital importância ao ser 
humano: saúde e meio-ambiente. Trata-se da primeira e única prova eco-sustentável da região.

O evento contou com provas de corrida de 3,5km, 6km e 12km, caminhada e kids (600m) com percurso exclusivo 
em torno do Lago Igapó 4 e o Vale do Rubi, 100% do tempo ladeado por zonas verdes.
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As finanças rumo à sustentabilidade

Sustentabilidade vai além de ética nos negócios e uso de energia limpa. Tem a ver também com inovações 
capazes de transformar a sociedade e impactar positivamente os mais variados setores da economia.
O BNP Paribas é líder global nas operações de finanças sustentáveis, e foi reconhecido pela Euromoney como o 
Melhor Banco do Mundo para Finanças Sustentáveis em 2018 e o Melhor Banco do Mundo para a Responsabilidade 
Social Corporativa em 2019.

Em março de 2019, apoiou a Motus, uma empresa automotiva sediada na África do Sul, ao incluir um mecanismo 
de Sustainability Linked Loan (SLL) ao seu crédito já existente de US$ 30 milhões no banco. NeEsse empréstimo, 
cujas taxas de juros são vinculadas às metas de redução do consumo de água e combustível ajudará a Motus a 
alavancar sua estratégia de sustentabilidade voltada à transição energética de baixo carbono. Segundo Vikas 
Khandelwal, CEO do Grupo BNP Paribas na África do Sul, “considerando os desafios ambientais enfrentados 
pela nossa região relacionados à escassez de água e outras importantes questões climáticas, o BNP Paribas 
reconhece a importância de apoiar a transição energética de baixo carbono na África do Sul”.

Falando de Brasil, o BNP Paribas realizou em maio de 2019 uma operação para apoiar a Signify (antiga Philips 
Lighting), em parceria com o grupo francês Sonepar. Foram BRL 10 milhões aprovados para antecipação dos 
recebíveis de projetos para troca de iluminação e sistemas elétricos em pequenas fábricas, escritórios e lojas. 
E em outubro, o time de Wealth Management distribuiu um COE emitido pela área de Global Markets sobre um 
índice sustentável implementado pelo próprio BNP Paribas. Foi adicionado um componente de doação a este 
produto: a cada € 1.000 emitidos, uma árvore é plantada na região da Amazônia peruana.

Essas são ações realizadas por um Grupo comprometido com a sustentabilidade e o futuro de um mundo 
em mudança.
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O Société Générale entende que, se cada um fizer a sua parte, podemos construir um mundo melhor, por isso, 
baseamos nossa estratégia nos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. 

Fundado em 2007, o Instituto de Responsabilidade Social do SocGen Brasil já beneciou mais de 61 mil pessoas ao 
longo de 11 anos de atividades focadas na inserção de jovens no mercado de trabalho, oferecendo oportunidade 
de crescimento prossional, reduzindo a desigualdade econômica e acadêmica na nossa sociedade.

Localmente, através do grupo de trabalho focado em Corporate Social Responsibility, o Brasil pretende reforçar 
seus compromissos com o desenvolvimento sustentável, acompanhando as iniciativas da matriz, em Paris.

O Société Générale também preza pelo nanciamento de energias sustentáveis, e tem como meta global a 
diminuição da sua emissão de carbono em 25% por funcionário, até 2020.
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Produção sustentável de bezerros
O Grupo Carrefour Brasil tem um compromisso de desmatamento zero, garantindo a origem das carnes e a 
preservação ambiental. 

Uma das iniciativas que reforça o engajamento do grupo em suas cadeias é o Programa de Produção Sustentável 
de Bezerros. Implementado pela Iniciativa para o Comércio Sustentável (IDH), no Mato Grosso, o projeto 
está recebendo três milhões de euros da Fundação Carrefour, por um período de três anos. O objetivo deste 
financiamento é gerar melhorias na etapa de criação de bezerros, considerada a mais crítica dentro da cadeia 
bovina, por envolver milhares de fazendas de pequeno porte com menor chance de monitoramento ambiental. 

Na prática, o investimento diminui os riscos de desmatamento ilegal nestas áreas, à medida que capacita 
os produtores sobre as melhores práticas de manejo, aumento de produtividade da terra e restauração e 
conservação da vegetação nativa, para que o fornecimento de bezerros se torne uma atividade transparente e 
em conformidade regulatória.  

A primeira fase do programa, de engajamento e adesão, já envolveu 43% dos produtores. Também já foram 
iniciadas as visitas para diagnósticos ambientais e assistência técnica. 
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Ao longo dos últimos anos, o CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO ADVOGADOS, vem estudando formas de melhorar 
seus processos e sua adequação a um modelo sustentável de trabalho e consumo. 

Entendemos que a sustentabilidade corporativa é muito mais que apoio a iniciativas ambientais externas. É algo 
que também tem grande impacto nas decisões estratégicas da empresa e que podem trazer benefícios para nosso 
negócio, sócios, mas principalmente para nossos colaboradores – profissionais envolvidos no desenvolvimento 
do nosso escritório.  

Reconhecemos que é possível crescer respeitando uma política interna e externa ambiental maximizando as 
potencialidades do nosso negócio e, considerando que nossa empresa é do segmento de prestação de serviços e 
não geradora de volumes de produtos, fizemos um mapeamento das nossas atividades internas e externas para 
identificar quais os aspectos e impactos gerados por cada uma delas no meio ambiente. 

Como resultado, diversas iniciativas foram tomadas, testadas e implementadas para o sucesso do nosso projeto 
de sustentabilidade. 

Algumas das nossas iniciativas: 

- Arquivamento eletrônico de todos os documentos no GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos.
- Todos os nossos profissionais trabalham com duas telas eletrônicas para revisão de documentos, evitando 
impressões desnecessárias.
- Nossas impressões, quando estritamente necessárias, são feitas frente-e-verso ou em papel de rascunho, com 
redução significativa do uso de papel.
- Todas as nossas lâmpadas foram substituídas por LED com foco em redução no consumo de energia.
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Edenred mobiliza seus 8.500 colaboradores em práticas de Sustentabilidade  

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, comerciantes e empregados, tem a 
sustentabilidade como um importante pilar de seu negócio por meio das marcas Ticket, Ticket Log, Repom e 
Edenred Soluções Pré-Pagas. 

“Temos consciência de que a sustentabilidade deve fazer parte dos nossos negócios e, por isso, estruturamos 
diretrizes globais a partir de três pilares: melhorar a vida das pessoas, preservar o meio ambiente e criar valor 
de forma responsável. Neste ano, só no Brasil foram mais de 50 iniciativas”, destaca José Ricardo Amaro, Diretor 
de Recursos Humanos da Edenred Brasil.

São diversas ações de impacto social e ambiental que conectam os 46 países onde a empresa atua. Entre elas 
está o Idealday, no qual todas as operações realizam ações de voluntariado durante um dia, e o Edenraid, que a 
cada 10 km percorridos, um euro é revertido para a Make-A-Wish® Foundation, organização que realiza sonhos 
de crianças diagnosticadas com doenças graves. A Edenred Brasil, alinhada à sua Política Ambiental, também 
atua fortemente no monitoramento de seus indicadores ambientais de consumo de recursos e geração de 
resíduo e realiza campanhas de conscientização, como adoção de canecas nos escritórios, auxiliando o Grupo a 
reduzir suas emissões em aproximadamente 7 toneladas de CO2e na atmosfera.
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EDF Norte fluminense ilumina Comunidade Indígena no Rio de Janeiro

Em novembro de 2019, a EDF Norte Fluminense aceitou um grande desafio: iluminar a Aldeia Mata Verde Bonita, 
uma comunidade Guarani, localizada em Maricá (RJ), composta por famílias indígenas provenientes de diversas 
regiões do Brasil e que contava com uma iluminação pública escassa. 

A ação social oriunda de uma parceria com a Associação Litro de Luz Brasil, contou com a participação de 
voluntários e colaboradores da EDF NF, que juntos montaram e instalaram 21 postes e 28 lampiões de energia 
solar, feitos de lâmpadas LED, tubos de conexões e garrafas pets. A nova iluminação foi instalada próximo à 
algumas casas e áreas de convivência da aldeia.

Além da instalação das soluções, foram plantadas 13 mudas de árvores com o intuito de neutralizar o impacto 
ambiental gerado pela ação. 

A EDF NF, sempre busca oferecer algo mais além da energia gerada às comunidades onde atua, e a responsabilidade 
social é um dos nossos principais compromissos. 

Sumário
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ENGIE e L’Oréal Brasil firmam parceria para uso de energia renovável

Em linha com seus compromissos de sustentabilidade, a ENGIE e a L’Oréal Brasil firmaram em junho deste ano 
uma parceria para o uso de eletricidade totalmente proveniente de fontes renováveis.

A energia limpa gerada no Conjunto Eólico de Trairi da ENGIE, localizado no Ceará, abastece as unidades da L´Oréal 
Brasil no país, evitando a emissão de 7.000 toneladas de CO2 na atmosfera, o equivalente ao plantio de mais de 
43.000 árvores.

Esta parceria está alinhada a estratégia global da ENGIE de liderar a transição energética para uma economia 
de baixo carbono, atuando próximo das necessidades energéticas dos clientes e promovendo o desenvolvimento 
harmonioso. Também está alinhada ao compromisso global de sustentabilidade da L’Oréal Brasil de alcançar uma 
operação de baixo carbono.

O Conjunto de Trairi, criado pela ENGIE, foi um projeto pioneiro de energia eólica e contribui para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), em especial o de Energia Limpa, 
mas que também contribui para a área da saúde e educação de vulneráveis do município com iniciativas alinhadas 
ao propósito da ENGIE de oferecer soluções que combinem atributos energéticos e socioambientais.
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Ipsos, um grupo social e ambientalmente responsável

Fundada na França em 1975 e atualmente presente em 90 mercados, a Ipsos, terceira maior empresa de 
pesquisas de mercado no mundo, foi a primeira do setor a aderir ao Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas, voltado para empresas comprometidas em alinhar suas operações e estratégias aos princípios de direitos 
humanos, boas condições de trabalho, preservação do meio ambiente e combate à corrupção.

Em 2008, o grupo implantou a Política CRS, de Responsabilidade Social Empresarial,  que além do Pacto Global 
da ONU, se comprometia também a reduzir danos ambientais e aumentar o impacto social com a criação da 
Ipsos Foundation para educar crianças e jovens desfavorecidos em todo o mundo.

Em 2012, a Ipsos iniciou a medição de suas emissões de CO2 – atualmente realizada em 26 mercados, incluindo 
o Brasil. Em 2018 (último relatório disponível) as emissões reduziram 3.879 toneladas.

Foram implantadas outras iniciativas voltadas à sustentabilidade, como descarte seletivo de lixo e resíduos 
eletrônicos, reciclagem direta de 100% do papel utilizado na empresa, eliminação completa de descartáveis 
plásticos e redução no consumo de energia.

Em 2019, foi criado no Brasil o Comitê Ser e Estar, visando desenvolver ações sustentáveis com foco no bem-
estar físico, mental e ambiental dos funcionários e da comunidade.

Sumário

Estas são algumas das práticas sustentáveis e resultados obtidos na 
Ipsos no Brasil: 
• Eliminação de 100% dos descartáveis plásticos em 2019 e lançamento da campanha 
“Adote uma caneca”;
• 7 toneladas de papel reciclado nos últimos 2 anos;
• Redução de 8% no consumo de energia elétrica e 20% no consumo de água em 2019;
• Monitoramento e comprometimento na redução de 10% da emissão de CO2 em 2020;
• Ações de limpeza e plantio em praça pública realizada por funcionários;
• Campanha “Lacre Amigo” e “Ecopatas” para coleta de anéis de alumínio e tampas 
plásticas para doação a ONGs; que investem todo o valor arrecadado com a reciclagem 
em causas sociais.
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Consolidada no Brasil desde 1998, a Leroy Merlin possui 
excelência no atendimento e na variedade de produtos 
de construção, acabamento, bricolagem, decoração 
e jardinagem, sendo referência do mercado. Hoje 
são 41 lojas Leroy Merlin espalhadas por dez estados 
brasileiros e o Distrito Federal, sendo Vitória a 42° Loja 
com inauguração em dezembro de 2019.

Os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
são o principal direcionador das ações da Leroy Merlin. 
Assim, metas de igualdade, inclusão e diversidade se 
tornam cada vez mais presentes nas ações da empresa, 
fazendo parte da sua Matriz de Materialidade.

O comitê Diversidade é estratégico para que as metas 
estabelecidas sejam alcançadas até 2021, sendo elas: 
6% de PcDs como colaboradores, 50/50% homens/
mulheres novos entrantes, 50% líderes mulheres, 
5% líderes Pcd e 20% líderes negros. As metas estão 
alinhadas com a realidade populacional brasileira e 
também com a representatividade dos colaboradores 
e suas singularidades.

Como mais um marco nesta agenda, a Leroy Merlin fez, 
este ano, sua primeira participação no Teleton – ação 
promocional de arrecadação para a AACD, instituição 
que atua na reabilitação e habilitação de pessoas com 
deficiência físicas e necessidades neuro-ortopédicas.  
Com entrega ao vivo no palco, a Leroy Merlin contribuiu 
com R$ 100 mil para que a ação superasse a meta dos 
R$ 30 milhões em 2019.

Por tudo isso a Leroy Merlin se destaca como uma 
das melhores empresas empregadoras do mercado 
varejista brasileiro, marcando presença no ranking 
GreatPlacetoWork Brasil 2019, conquistando o 23° 
lugar na lista das melhores empresas e a 3° posição 
no Varejo. Também foi destaque no Guia EXAME de 
Sustentabilidade 2019.
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Beleza Sustentável

Com o programa Sharing Beauty With All, a L’Oréal mostra que é possível inovar de forma sustentável com 
ações que passam por toda sua cadeia de valor e até ações sociais. O objetivo é obter um impacto positivo na 
sociedade e no meio ambiente.

A L’Oréal tem metas ousadas e alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Entre 
elas está se tornar carbono neutro até 2020, reduzir o uso de 60% de água na produção, desenvolvimento de 
fórmulas mais biodegradáveis e melhor uso das embalagens depois do descarte.

As ações contra mudanças climáticas tiveram grandes avanços. Hoje, em parceria com a ENGIE, todas as 
operações no Brasil utilizam energia 100% renovável de origem eólica. Assim se evitará a emissão de 7.000 
toneladas de CO2. Em sua produção, a L’Oréal superou sua meta de redução de 60% de CO2 até 2020. A 
companhia reduziu 64% já no primeiro semestre desse ano.

As comunidades também estão inseridas no programa da empresa. Com o projeto Escolas das Belezas, que 
profissionaliza pessoas em comunidades para trabalhar na indústria da beleza, a L’Oréal irá formar, até o fim 
do ano, mais de 1.100 estudantes. Mais de 60% dos alunos acham um emprego ou abrem seu próprio salão de 
beleza após participarem do projeto.
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O Michelin Ouro Verde Bahia é um das principais iniciativas de desenvolvimento sustentável do Grupo Michelin 
no mundo, que aposta no equilíbrio entre o respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento social e o crescimento 
econômico. Criado nos anos 2.000, tem viabilizado a produção e comercialização da borracha natural de maneira 
responsável e duradoura, traduzindo a ‘Razão de Ser’ da Michelin: oferecer as pessoas a melhor maneira de ir 
mais longe.

Além de contribuir para o cultivo de seringueira e o aumento da produção de cacau e banana por agricultores 
familiares da região, o programa atua na proteção e restauração da Mata Atlântica, com o plantio de mais de 100 
mil árvores e apoio à pesquisa científica com a criação do Centro de Estudos da Biodiversidade. Entre as suas 
realizações estão também a criação do Parque da Cachoeira da Pancada Grande e da Reserva Ecológica Michelin 
(REM), com mais de três mil hectares. 

Segundo Nour Bouhassoun, presidente da Michelin América do Sul, “o programa é um exemplo concreto do 
compromisso da Michelin em produzir recursos renováveis de alta qualidade, ao mesmo tempo em que promove 
o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental, a fim de garantir um futuro melhor 
a cada um de nós”. 

MOVB em números: 

- Mais de 350 empregos diretos gerados
- 2.000 hectares de cacau e 4.000 hectares de 
seringueira plantados.
- Mais de 1.300 famílias beneficiadas pelo apoio 
à agricultura familiar.
- 91 artigos científicos publicados e mais de 
duas mil espécies catalogadas.
- Mais de 100.000 árvores plantadas 
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Conscientes da importância da construção de hábitos sustentáveis, a Nelson Wilians & Advogados Associados, 
estudou suas possibilidades e transformou todas as suas unidades, iniciando seu próprio caminho nessa busca global.

A campanha teve início com a substituição dos copos plásticos de água e café por canecas individuais e 
personalizadas. A proposta fez parte de ações de conscientização apresentadas como modelagem da cultura 
comportamental da cia. Mudanças que contribuem tanto na redução dos impactos ambientais, como nos custos 
com insumos. 

Outra medida significativa se deu pela troca das lixeiras comuns pelas recicláveis com descarte de plásticos, papéis 
e orgânicos. A ideia é que a seleção dos resíduos que sempre foram encarados apenas como “lixo”, gere uma relação 
responsável com o meio ambiente, além de fortalecer as cooperativas de reciclagem. 

Não menos importante, o resíduo eletrônico também possui coleta seletiva. Dessa forma, é assegurado o 
descarte ambientalmente adequado desses equipamentos.

Como forma de estarem sempre aprimorando suas ações, um Comitê de Sustentabilidade foi criado com o 
objetivo de discutir propostas para uma gestão estratégica com foco em sustentabilidade.  
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O Instituto Renault foi fundado em 14 de setembro de 
2010, e já impactou mais de 700 mil pessoas, atuando 
nos eixos de inclusão e mobilidade sustentável.  

Criado há nove anos, o Instituto Renault tem como 
objetivo promover ações voltadas à sustentabilidade 
socioambiental, atuando em dois eixos: Mobilidade 
Sustentável e Inclusão. 

No eixo Inclusão, além do Renault Experience a 
Renault apoia a Associação Borda Viva, para promoção 
do desenvolvimento social, da segurança alimentar 
para crianças e do empoderamento feminino por meio 
do empreendedorismo e da geração de renda. Cerca 
de 90 mil pessoas já foram atingidas pelas ações da 
Associação em parceria com o Instituto Renault.            

No eixo Mobilidade Sustentável, destaque para 
o Programa “O Trânsito e Eu”, de educação para 
segurança no trânsito, presente de forma permanente 
em oito municípios do país: Curitiba, São José dos 
Pinhais, Maringá e Arapongas, no Paraná; Pelotas 
(RS); além das cidades paulistas de São Bernardo do 
Campo, Santa Bárbara d’Oeste e São Paulo, capital. 
O programa também desenvolve ações itinerantes 
em parques, shoppings e eventos. Cerca de 230 
mil crianças já foram impactadas pela iniciativa. No 
mesmo eixo, a Renault já comercializou cerca de 200 
veículos 100% elétricos no Brasil a empresas que 
possuem projetos relacionados à mobilidade zero 
emissão.         

Conheça todas as ações no Relatório de Sustentabilidade 
da Renault do Brasil: 
institutorenault.com.br/relatorio_sustentabilidade 
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Projeto VIVA XERÉM

Desde 2018, a SAFRAN HE BRASIL através do seu 
Programa de Responsabilidade Social apoia o Projeto 
VIVA XERÉM  do Instituto Zeca Pagodinho. 

Viva Xerém! é um projeto socioeducativo de formação 
através da educação artística, em especial, da música 
de concerto. Mais de uma centena de crianças e jovens 
da região de Xerém, em Duque de Caxias, recebem, 
de maneira gratuita, uma formação artística integral 
com aulas de instrumentos, prática de conjunto e artes 
plásticas no Instituto Zeca Pagodinho.

Como fruto deste trabalho contínuo e comprometido, 
os alunos do Instituto estão prontos para mostrar o 
enorme desenvolvimento que tiveram ao longo de 2019. 
Os números musicais se alinham aos diversos corpos 
estáveis que hoje vão tomando forma na estrutura 
pedagógica do IZP:  um quarteto de cordas, um coro 
infantil, uma orquestra de flautas, uma orquestra de 
cordas e sopros, um grupo de cordas dedilhadas, um 
grupo de percussão e uma linda turma de iniciação 
artística. Esses grupos, juntos ou separados, montaram 
um programa primordialmente de compositores 
brasileiros para mostrar ao público o afinco com que 
trabalham e como essa dedicação os mantém livres 
para crescer.

Os primeiros trabalhos foram realizados em 2018 e 
2019 com a entrega de 3 espetáculos: Viva Xerém 1ª 

edição; Maestro AnaCleto, terna saudade e Villa Lobos 
em Xerém.

Para o ano de 2020 com o apoio da Safran, o Instituto 
conseguirá abrir mais 30 vagas para novos alunos.
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A Saint-Gobain projeta, produz e distribui produtos que contribuem para a redução das emissões de CO2, incluindo 
soluções de isolamento térmico que promovem a eficiência energética. Com essa economia de energia, em apenas 
3 meses, a tecnologia de isolamento da Saint-Gobain já compensa as emissões de CO2 ligadas à sua produção. 

O Grupo está contribuindo significativamente para melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões de 
carbono em seus mercados de construção, mobilidade e indústria. A diminuição dos níveis de extração de 
matéria-prima e produção de resíduos não recuperáveis também são importantes compromissos assumidos 
globalmente pela Saint-Gobain.

Nós valorizamos o que o mundo nos oferece e reconhecemos a importância de cuidarmos do meio 
ambiente e combatermos as mudanças climáticas, para continuarmos a produzir as melhores 
soluções para você!
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A Sanofi é uma empresa focada em saúde humana que transforma inovação científica em soluções de saúde, 
desde a prevenção e o autocuidado até o tratamento de doenças crônicas, complexas e raras. Geramos impacto 
positivo na sociedade, criando valores sustentáveis e promovendo saúde para todos. 

Nossa estratégia global de Responsabilidade Corporativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. Somos signatários do Pacto Global da ONU desde 2000. 

No Brasil, atuamos com base nos pilares: 
1. Educação para a Saúde e Qualidade de Vida (relação com ODS 3)
2. Diversidade e Inclusão (relação com ODS 5 e 10) 
3. Planeta Saudável (relação com ODS 6, 7, 13 e 15)

No pilar Educação para a Saúde e Qualidade de Vida, a prioridade é aumentar o conhecimento sobre prevenção 
e diagnóstico precoce de doenças de alto impacto, como as  cardiovasculares.

Um exemplo é o Movidos Pelo Coração, 
projeto da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
que patrocinamos. Em 3 anos, a iniciativa 
beneficiou mais de 30 mil pessoas levando 
educação em saúde e exames gratuitos 
(glicemia, colesterol total e fracionado, 
entre outros), além do treinamento de 
emergências cardiovasculares, com técnicas 
de massagem cardíaca e uso de desfibrilador.
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No que diz respeito a sustentabilidade e principalmente, a mudanças climáticas, não sou pessimista nem otimista, 
sou ativista”. Essas são as palavras de Jean-Pascal Tricoire, CEO e Chefe do Conselho da Schneider Electric. 
Para demonstrar nosso compromisso com a sustentabilidade, somos signatários dos 10 Princípios do Pacto Global das 
Nações Unidas e integramos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em nossa estratégia de negócios. 
Nossas metas de sustentabilidade estão organizadas em 5 pilares: Clima, Economia Circular, Saúde e Equidade, Ética 
e Desenvolvimento. 

Adiantamos em 5 anos nossa meta de nos tornarmos neutros em carbono para 2025. Para isso, estamos investindo 
em energias renováveis, frota elétrica e eficiência energética em nossas operações. 

Como especialista global em gestão de energia e automação industrial temos a meta de, até 2020, reduzir 120 milhões 
de toneladas métricas de CO2 nos nossos clientes, por meio das ofertas que oferecemos ao mercado. Também por 
meio de soluções e serviços, temos a meta de evitar o consumo de 120,000 toneladas métricas de recursos naturais. 

Na Schneider Electric acreditamos que acesso à energia é um direito humano básico, por isso o nosso Programa de 
Acesso à Energia vai levar soluções de eletrificação através de energias renováveis para 80 milhões de pessoas no 
mundo até 2025
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A Subsea 7 é líder global na entrega de projetos e serviços para o setor de energia offshore, criando valor 
sustentável ao ser o parceiro e o empregador escolhido pela indústria para fornecer soluções offshore eficientes 
que o mundo precisa.

Preocupada em criar vínculos com as comunidades em seu entorno, a Subsea 7 patrocina ações sociais no Rio 
de Janeiro, Niterói e Rio das Ostras. 

Porto do Saber
Desenvolvido na zona portuária do Rio, o projeto é voltado para a capacitação de jovens para a indústria criativa. 
São oferecidos cursos de fotografia, ilustração, webdesigner, edição de vídeos e desenvolvimento humano. 
Casa da Árvore 
Estabelecido na Ilha da Conceição, Niterói, o projeto recebe crianças até 9 anos acompanhados de responsáveis, 
e realiza atendimento psicológico e social.  
Natação no Mar
Realizado em Rio das Ostras, o projeto oferece aulas de natação no mar para crianças, adolescentes, adultos e 
terceira idade, com foco em qualidade de vida, saúde e bem-estar.
Em 2017, a Subsea 7 foi a vencedora do prêmio Faz Diferença, do jornal o globo, na categoria Desenvolvimento 
do Rio. Além dos projetos mencionados acima, a Subsea 7 participa de programa de voluntariado com escolas 
públicas com outras empresas do setor e contribui com projetos através das leis de incentivos fiscais.
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A Tereos, terceiro maior produtor de açúcar do mundo, participa de um dos segmentos do agronegócio mais 
sustentáveis: o sucroenergético. A cultura da cana-de-açúcar é um modelo virtuoso, com aproveitamento 
máximo da matéria-prima. Depois de transformada em açúcar ou etanol, a cana gera resíduos transformados em 
energia ou insumos para o plantio. O bagaço vira bioenergia, usada para alimentar as unidades industriais e para 
ser comercializada no mercado. Neste ano, cerca de 1.000 GWh foram vendidos, um volume que corresponde 
ao consumo de 1,5 milhão de habitantes anualmente. Outro resíduo do processo de fabricação do etanol é a 
vinhaça, aplicada como fertilizante nas plantações de cana.

É um grande valor saber que a empresa contribui com uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo, 
já que no Brasil, 45% da energia vem de fontes renováveis – sendo 17,5% proveniente da cana. Isso inclui o 
etanol, combustível que proporciona uma redução de cerca de 90% da emissão de CO2, se comparado com a 
gasolina. 

Essa contribuição deve aumentar ainda mais com o programa RenovaBio, criado pelo governo brasileiro para 
aumentar a adoção dos biocombustíveis, como parte da estratégia para alcançar as metas firmadas para o 
Acordo de Paris. 

29

Sumário



Guia de Sustentabilidade30

A Vallourec, presente no Brasil há 67 anos, possui seis 
unidades: em Minas Gerais, as usinas siderúrgicas em 
Belo Horizonte e em Jeceaba com foco na produção 
de tubos de aço sem costura; a Vallourec Florestal, 
responsável pela produção de carvão vegetal; e a 
Vallourec Mineração, em Brumadinho, que produz 
minério de ferro. Possui ainda, no Estado do Rio de 
Janeiro, a Vallourec Transportes e Serviços (VTS) que 
presta serviços especializados para o setor de Óleo 
e Gás e, no Espírito Santo, a unidade Tubos Soldados 
Atlântico (TSA) que efetua serviços de revestimento de 
tubos também para óleo e gás.  

O compromisso com a sustentabilidade é constante 
e orienta todos os negócios e práticas das empresas 
Vallourec que orgulham-se em oferecer ao mercado 
soluções tubulares produzidas a partir de carvão 
vegetal proveniente de florestas plantadas e de 
minério de ferro beneficiado por sistema de disposição 
de rejeitos pelo empilhamento a seco que dispensa o 
uso de barragem de rejeitos, de forma competitiva e 
inovadora, protegendo o meio ambiente e utilizando os 
recursos naturais racionalmente. 

Tais premissas se baseiam também na manutenção de 
relações sustentáveis com os stakeholders, por meio 
de um relacionamento próximo e de confiança com as 
comunidades, e iniciativas que visam à criação de valor 
compartilhado e à geração de um legado positivo para 

Programa Mãos de Valor: exemplos que transformam
Alguns resultados de 2019

a sociedade, utilizando-se de recursos diferenciados 
como o voluntariado, valorizando as habilidades 
e conhecimentos dos empregados, estagiários, 
prestadores de serviço e parceiros da Empresa.

Vallourec no Brasil: compromisso com a sustentabilidade
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Na VINCI geramos não só valor econômico, como valor ambiental. “Nosso mindset é ser parte da solução, 
devemos pensar como pessoas de ação e movimento, nossa forma natural de agir”. O discurso do CEO da VINCI, 
Xavier Huillard, traduz nossas ações de sustentabilidade. O grupo aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas 
e vivencia esse compromisso por meio dos seus objetivos, entre eles: juntos pelo crescimento verde. Nossas 
inovações derivadas da eco concepção nos brindam a possibilidade de melhorar os desempenhos energéticos 
e ambientais de nossas soluções.

Temos inúmeros exemplos do nosso compromisso com o meio ambiente, entre eles soluções fotovoltaicas, 
planos para redução da emissão de CO2 e estudos de acesso de máquinas e equipamentos para reduzir impactos 
causados a áreas com presença de fauna, flora, patrimônio cultural ou arqueológico. Em um dos projetos que 
o escopo de fornecimento era a instalação de torres de transmissão, as faixas de serviços licenciadas eram 
de 6 metros e realizamos a operação em 4 metros, reduzindo em 30% os cortes de vegetação, minimizando o 
impacto na área localizada no estado do Pará, município de Canaã dos Carajás.

Otimizando recursos e minimizando impactos ambientais, a VINCI Energies é orientada por práticas sustentáveis 
e assume o compromisso do crescimento verde.

      www.vinci-energies.com.br
      VINCI Energies Brasil
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Com um histórico de sucesso na gestão mais de 40 projetos sociais até hoje, a Voltalia se orgulha de já ter 
beneficiado a vida de mais de 100 mil pessoas das comunidades do entorno de seus parques.  Além disso, junto 
com seus colaboradores e parceiros, o Grupo investe em ações sustentáveis e só em 2019, foram realizadas 4 
ações de limpeza de praias e mangues em diferentes localidades.

Em Upanema, município de Areia Branca, no Rio Grande do Norte e no Arpoador, Rio de Janeiro, os mutirões de 
limpeza contaram com 130 voluntários e ao todo, foram recolhidos + 100 kg de lixo, além de 15 pneus!

Também em Areia Branca, a Voltalia, com o apoio da Prefeitura Municipal, reuniu colaboradores e empresas 
parceiras como WEG, ECOA e ECHOENERGIA para realizar o I e II Mutirão de Limpeza do Mangue de Grossos, RN. 
Nas ações, 155 voluntários recolheram 3 toneladas de lixo, dentre sacos plásticos e garrafas pet. 

Nosso crescimento está atrelado à sustentabilidade e atuamos com medidas de proteção da biodiversidade e 
gestão de resíduos, de acordo com as possibilidades locais, além de apoio no combate às mudanças climáticas.

Essa é a iniciativa #VoltaliaLixoZero.

M E L H O R A R  O  A M B I E N T E  G L O B A L ,  P R O M O V E N D O  O  D E S E N V O L V I M E N T O  L O C A L
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