
Relatório de Sustentabilidade 2019



sustentabilidade é uma 
questão de SOBREVIVÊNCIA 



Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 
meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

Objetivo 12.5

Indicadores
20%

Taxa de 
reaproveitamento

1.5mi
Ton 

reaproveitadas 



Quem Impactamos ?



Meta 11.6:
Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita 
das cidades, inclusive prestando especial atenção à 
qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.

O que fazemos ?

Realizamos a coleta seletiva em nosso escritório, reduzindo 
a quantidade de resíduos enviadas para aterro sanitário. Em 
média enviamos cerca de 15 KG por semana de recicláveis 
para reaproveitamento. Além disso, incentivamos nossos 
colaboradores na implementação da coleta seletiva em suas 
residências.



Meta 12.4:
Até 2030, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos 
produtos químicos, e de todos os resíduos, ao longo de todo 
o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos 
internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a 
liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus 
impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 
ambiente. 

O que fazemos ?

Realizamos práticas que incentivam nossos colaboradores na 
minimização da poluição atmosférica gerada durante o 
deslocamento ao trabalho, além de atividades sazonais de 
extinção de consumo de plásticos e refeições vegetarianas.



Participação na Semana Lixo Zero 
Belo Horizonte, realização de uma 
roda de conversa entre 
profissionais do setor privado que 
possuem modelo de negócios de 
impacto e representantes da 
sociedade civil, dentre outras 
atividades.



Meta 12.5:
Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos 
por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

O que fazemos ?

Abolimos a utilização de copos e canudos descartáveis em 
nosso escritório, disponibilizando canecas de cerâmica 
reutilizáveis. Além disso, realizamos a coleta seletiva de 
todos os resíduos recicláveis de nosso escritório.



Meta 1.1:
Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas 
as pessoas em todos os lugares, atualmente 
medida como pessoas vivendo com menos de 
US$ 1,25 por dia.

O que fazemos ?

Doamos 100% de nossos resíduos recicláveis 
gerados à catadores destes materiais, fazendo 
com que eles consigam gerar renda através da 
venda destes resíduos a cooperativas e empresas 
recicladoras.    



Gravimetria Resíduos 2019:
Utilizamos nosso software de 
gerenciamento de resíduos para que 
possamos monitorar nossa geração e 
estabelecer oportunidades de 
melhorias, visando minimizar a 
geração e maximizar o 
reaproveitamento e reuso dos 
resíduos.




