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1 Declaração do mais alto executivo  
102-14 

As informações descritas neste relatório são um panorama amplo dos nossos esforços ao longo dos vinte e três anos da nossa história. Trilhamos um 

caminho que visa sempre uma estratégia abrangente de sustentabilidade que inclua todos os elementos ambientais, sociais e de governança relevantes 

para a mesma, conforme descrito pela Global Reporting Initiative que neste ano não pode deixar de refletir sobre o impacto mundial da pandemia do COVID-

19.  

Em meio a este desafio global de saúde e economia, a FVA Industria encontrou resiliência ao contar com o comprometimento da nossa equipe, nossos 

clientes e fornecedores que continuaram nos apoiando. Não podemos deixar de pontuar as lições aprendidas neste tempo de adversidade: Aprendemos a 

fazer mais com menos e nos afeiçoamos á novas tecnologias para atingir metas. Nossa equipe se transformou para responder às novas necessidades e se 

adaptaram às restrições com toda responsabilidade. A consequência de prezar para que esse atendimento fosse da melhor forma, foi o aumento da nossa 

carteira de clientes, desenvolvimento de novos produtos e um recorde de faturamento e produção. Cumprimos nossos compromissos com cada cliente e 

fornecedor. Trabalhamos intensamente mesmo na completa instabilidade do mercado, o que refletiu em uma alta do preço da matéria prima, bem como sua 

escassez e aumento do lead time. Isto nos incentivou a buscar alternativas internas e externas para manter a empresa rentável, objetivo este que foi 

alcançado com sucesso. 

Diante desta ameaça biológica que não respeita regras da indústria tão pouco do mercado, fazemos questão de pensar a respeito em um contexto mais 

amplo. É uma amostra do tipo de devastação que o mundo vivenciará se não discutirmos questões como: mudanças climáticas, a biodiversidade da nossa 

fauna e flora, a perda da mesma e a desigualdade que resulta das instabilidades econômicas que surgem em meio a tudo isto. Considerando cada ponto, 

estamos constantemente aprimorando o processo de fabricação para que os recursos naturais sejam utilizados de forma consciente, recorrendo a insumos 

que não degradem o meio ambiente, realizando o beneficiamento do resíduo e conscientizando os colaboradores do uso consciente da água e energia 

elétrica. Desta forma, acreditamos caminhar para a melhoria contínua da gestão dos recursos e a conservação do meio ambiente.  

Embora estejamos em progresso no cumprimento do objetivo de sustentabilidade, continuamos a buscar conhecimento para fortalecer nossos pontos de melhoria: Certificação na NBR ISO 14001, 

monitorar e aprimorar mais atentamente o bem-estar e treinamento de funcionários e o desenvolvimento de lideranças. As pessoas são o ativo mais valioso, pois todo resultado só faz sentido se 

todos se sentirem respeitados e reconhecidos, em um ambiente que preza pela saúde e segurança de cada um, portanto, para 2021 uma de nossas estratégias é a inclusão de programas de 

treinamento para motivar e engajar os colaboradores, desenvolvendo a equipe para ser a melhor possível. 

Vale destacar que a empresa está localizada em um bairro Industrial/Comercial, onde buscamos a contratação de pessoas locais como incentivo de melhoria à comunidade. Buscamos promover um 

ambiente de trabalho não controlador, que respeita e incentiva a inclusão de pessoas dos mais diferentes perfis. Dentro do tema diversidade, também contamos com a contratação de menores 

aprendizes, com o intuito de desenvolver jovens profissionais para o futuro.  

Uma equipe engajada e com o olhar para o futuro tem condições de desenvolver uma cadeia de fornecedores segura e estável, o que ocorre através da escolha de parceiros comerciais comprometidos 

com as melhores práticas de sustentabilidade, qualidade e produtividade. Nosso foco é manter a cadeia de fornecimento saudável prezando para que todos os negócios realizados sejam sustentáveis.  

Fazer negócios sustentáveis significa evitar suborno ou corrupção de qualquer forma, e estar em conformidade com as leis anticorrupção. Para esse fim, a FVA Industria está comprometida com o 

crescimento íntegro e lucrativo, nos atendo a conduzir os negócios de acordo com os princípios e regras legais e éticas. Nossos padrões globais de conduta, são os pilares deste comprometimento 

e definem as expectativas de cada funcionário na interação com outro funcionário, clientes, parceiros e pessoas na comunidade. Além disso, é exigida a aceitação da conformidade com os padrões 

globais de conduta empresarial de qualquer parceiro que atue em nome da FVA Industria. 

A vida pós pandemia deve trazer consigo um novo mundo, uma oportunidade de mudar como trabalhamos. Obtemos bons resultados no ano de 2020 e temos esperança de que no ano de 2021 a 

crise sanitária se estabilizará e os aspectos mercadológicos serão mais positivos, permitindo assim, uma certeza maior na busca pelos nossos objetivos e resultados sustentáveis dentro do mercado 

industrial. 

Antenor Ferrari 

Superintendente  
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2 Sobre o Relato 
102-45 102-48 102-49 102-50 102-51 102-52 102-53 102-54 102-56  

O Relato de Sustentabilidade 2021 da FVA é um marco para a busca do desenvolvimento sustentável da FVA. Nossa comunicação está evoluindo e 

comprometida com a transparência aos sócios investidores e demais stakeholders. É por isso que compartilhamos os principais resultados das nossas ações 

de sustentabilidade e seus impactos sociais e ambientais, além de econômicos.  

Os dados qualitativos e quantitativos correspondem às operações de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e estão relacionados aos temas 

prioritários para a FVA, identificados no processo de materialidade realizado em 2020. O conteúdo foi desenvolvido, pela primeira vez, de acordo com a GRI 

Standards, metodologia da Global Reporting Initiative, modalidade Essencial, sem asseguração externa. A emissão deste relato ocorrerá bianualmente. 

A versão digital deste relatório, está disponível no nosso site, na seção de qualidade. Caso tenha sugestões, comentários e/ou dúvidas sobre o Relato de 

Sustentabilidade 2021, envie e-mail para fala@fva.com.br  

2.1 Como identificamos nossos temas estratégicos 
102-21 102-42 102-43 102-46 

Em 2020, realizamos o processo de materialidade partindo de uma lista de temas identificados a partir da análise de estudos setoriais como o GRI Sustainability 

Topics for Sector, e de documentos internos, como o Código de Conduta Ética, Políticas Corporativas, entre outros documentos da empresa. Entrevistamos 

nossa alta liderança – superintendente – e especialistas do setor e realizamos pesquisas com sócios, clientes, fornecedores, colaboradores, imprensa e 

entidades setoriais. Essa consulta aos nossos principais stakeholders nos apoiou na identificação de três temas prioritários, apresentados a seguir, no item 7.1 

Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos. 

2.2 Princípio ou abordagem da precaução 
102-11 

Por meio de processo de análise de riscos, incluindo aspectos e impactos ambientais, a FVA aplica o princípio da precaução, com o principal intuito de tomar 

medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
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3 Perfil Organizacional 

3.1 Nome da Organização e Natureza da propriedade e forma jurídica 
102-1 102-5 

FVA Industria de Válvulas Automotivas Ltda., de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. 

3.2 Atividades, marcas, produtos e serviços 
102-2 

A FVA fabrica e comercializa válvulas e acessórios para veículos automotores e sistemas de ar-

condicionado automotivo/refrigeração, para aplicação em artefatos de borracha, máquinas e equipamentos de uso geral. Em alguns mercados pode haver 

restrições leves quanto à composição química da matéria prima utilizada em alguns produtos metálicos. 

Os produtos são fornecidos com marca própria FVA, com a marca do cliente e ainda revenda com a marca do fabricante. 

 

3.3 Localização da sede da 

organização, local de operações 

e mercados atendidos 
102-3 102-4 102-6 102-9 

A empresa está localizada na cidade de Bento 

Gonçalves – RS, na serra gaúcha, rua João Baptista 

Ferrari, nº44, bairro Cohab, CEP 95705-720. As 

operações de fabricação ocorrem exclusivamente no 

Brasil, a comercialização ocorre no âmbito da América 

Latina. 

Os principais setores atendidos pela FVA são os de 

veículos automotores, sistemas de ar condicionado 

automotivo, refrigeração e máquinas e equipamentos 

industriais. Os clientes atendidos são pessoas 

jurídicas, não havendo fornecimento direto para 

pessoas físicas. 
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3.4 Porte da organização 
102-7 103-2 103-3 201-1 

A FVA gere seu crescimento sustentável, esta gestão é executada pelos processos financeiro e contábil em conjunto com a alta direção. Análises de balanço 

patrimonial, demonstrativos de resultado do exercício e fluxo de caixa fazem parte das estratégias para garantir o atingimento dos objetivos do processo. 

Procedimentos e políticas suportam os métodos aplicados e indicadores como os mostrados neste relato garantem o acompanhamento e monitoramento das 

práticas adotadas. 

A FVA está constituída como empresa de porte “DEMAIS”, ou seja, porte médio ou grande, com faturamento (vendas líquidas) no último período fiscal na 

casa de 26 milhões de reais, entre 80 e 90 funcionários e 1 unidade fabril estabelecida no Brasil.  

Com base nos órgãos legais o porte e classificação da empresa se dá da seguinte forma: 

ANVISA – Por Faturamento anual 

• II – Empresa de Grande Porte – Igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais) e superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), de acordo com a Medida 

Provisória nº 2.190-34/2001. 

Política Nacional do Meio Ambiente – Por Faturamento Anual: 

• Empresa de Grande Porte – acima de R$ 12 milhões 

IBGE – Por número de colaboradores - Indústria: 

• Pequena: de 20 a 99 empregados 

BNDS – Pelo faturamento da empresa 

• Média Empresa – Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

 

  

OBS: Até o ano de 2018 o faturamento não era estratificado por segmento. 
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3.5 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 
102-8 103-2 103-3 403-9 404-1 405-1 405-2 

A FVA gere seu capital humano de forma a assegurar a saúde e segurança ocupacional, a capacitação, a igualdade e não discriminação. A gestão é executada 

pelo processo de recursos humanos em conjunto com a alta direção. Estabelecimento da CIPA, medicina ocupacional e treinamentos fazem parte das 

estratégias para garantir o atingimento dos objetivos do processo. Procedimentos e políticas suportam os métodos aplicados e indicadores como os mostrados 

neste relato garantem o acompanhamento e monitoramento das práticas adotadas. 

Todos os 85 empregados atuam no Brasil, sob contrato de trabalho formal pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, apenas 1 em período parcial 

(horista) o restante em período integral. 

100% dos funcionários são cobertos por acordos coletivos e demais benefícios do sindicato da categoria (STIMMME - 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves). 

Não há funcionários classificados como PcD (Pessoa com Deficiência) no quadro funcional da empresa, é um desejo 

que no próximo período PcDs sejam contratados. 

Os dados foram compilados com base em informações históricas, como este é o primeiro ano em que a FVA está 

executando esse relato, alguns destes dados não estão completamente adequados aos objetivos, para os próximos 

períodos espera-se esta adequação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OBS: Dados não levam em consideração o cargo, estes dados não 
estão estratificados de forma que permitam esta análise. Para o 
próximo período é objetivo este tipo de comparação. 
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3.6 Cadeia de fornecedores 
102-9 102-10 103-2 103-3 204-1 

Para dar apoio ao seu trabalho, a empresa conta com uma rede de fornecedores que variam de 

equipe de limpeza e alimentação até equipes de tecnologia da informação a prestadores de 

serviço, como reformas e manutenção de equipamentos. Os fornecedores podem estar 

presentes nas unidades industriais ou nos escritórios comerciais, dependendo da função. 

Fornecedores de matéria prima, insumos e produtos prontos, apesar de ter sua grande maioria 

alocada no Brasil, também estão presentes nas Américas Latina e do Norte, Europa e Ásia. 

Contando com 1.246 fornecedores cadastrados, dentre os quais 23 são considerados 

estratégicos (destes, 20 nacionais e 3 internacionais), a FVA garante o suprimento de materiais, 

equipamentos, máquinas, insumos e serviços necessários para a continuidade de seu negócio. 

Estima-se que haja mais de 3.000 fornecedores envolvidos direta ou indiretamente na cadeia de 

suprimentos da FVA. 

Os principais fornecedores da FVA apresentam preocupação com o meio ambiente e atuam de maneira sustentável, com o reaproveitamento de resíduos, 

gestão de energia e destinação correta dos materiais. Eles entendem que a continuidade dos negócios depende dessa preservação contínua. 

A maioria dos fornecedores enquadrados na classe principal de fornecimento produzem em larga escala, utilizando a tecnologia a seu favor e buscando 

continuamente otimizar os processos. 

A mão de obra está presente em todos os fornecedores. Analisando a forma que as empresas se relacionam com seus colaborados destaca-se que os 

nacionais prezam pela valorização do ser humano, continuidade e crescimento dentro da organização, oferecendo novas oportunidades. Com relação aos 

importados destaca-se o comprometimento da empresa junto com seus colaboradores para atender com qualidade e responsabilidade os clientes. 

Não foram observadas mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecimento no último período. 
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3.7 Meio ambiente 
103-2 103-3 306-3 306-5 

A FVA gere seu impacto ao meio ambiente de forma a evitar que impactos significativos ocorram. A gestão é executada pelo processo de qualidade e terceiros 

qualificados em conjunto com a alta direção. Estabelecimento do monitoramento ambiental, estudos de PPRA e gestão de resíduos fazem parte das estratégias 

para garantir o atingimento dos objetivos do processo. Procedimentos e políticas suportam os métodos aplicados e indicadores como os mostrados neste relato 

garantem o acompanhamento e monitoramento das práticas adotadas. 
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4 Ética e integridade 

4.1 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento 
102-16 

A FVA, por meio de seu planejamento estratégico, realiza a análise de cenários internos e externos, determina seu direcionamento estratégico e objetivos. 

Como algumas das saídas deste planejamento temos: 

• VISÃO 

Crescer e prosperar como organização nacional no segmento de válvulas automotivas, com o aprimoramento contínuo de nossas tecnologias 

• MISSÃO 

Desenvolver e produzir válvulas automotivas e seus componentes, que atendam às necessidades de nossos clientes, visando parcerias, 

confiabilidade, sustentabilidade e compartilhando os resultados com aqueles que fazem parte da equipe FVA Indústria de Válvulas Automotivas Ltda. 

• POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 

A FVA estabelece, implementa e mantem uma política de qualidade, saúde e segurança, ambiental, gestão energética e de sustentabilidade social 

que, dentro do escopo definido em seu sistema integrado de gestão.  

A FVA Indústria de Válvulas Automotivas Ltda, indústria do segmento de válvulas automotivas, sistemas de ar-condicionado, refrigeração e 

aplicações especiais (usinados), está em harmonia com os princípios de qualidade, saúde e segurança ocupacional, meio ambiente, desempenho 

energético e responsabilidade social, agregando valor à cadeia de suprimentos e remunerando o capital dos sócios. As diretrizes básicas do seu 

Sistema Integrado de Gestão são fundamentadas no respeito aos seus colaboradores, clientes, sócios, fornecedores, órgãos governamentais, à 

comunidade em que se insere e demais partes interessadas. 

A FVA Indústria de Válvulas Automotivas Ltda busca a melhoria contínua dos seus processos, produtos e serviços por meio de inovação, tecnologia 

e capacitação dos seus colaboradores. 

Nossos principais compromissos e princípios são: 

Prevenir e minimizar os riscos à Segurança e Saúde no Trabalho 

Proteger o meio ambiente, prevenir a poluição e minimizar os impactos ambientais significativos 

Melhorar continuamente o desempenho e a eficácia do Sistema Integrado de Gestão 

Atender a legislação e os requisitos subscritos pela organização, aplicáveis às suas atividades, produtos e serviços 

Incentivar colaboradores e fornecedores a adotar boas práticas de gestão 

Assegurar que a qualidade dos seus produtos e serviços atenda aos requisitos das partes interessadas 

Prover recursos para implementação e manutenção do seu Sistema Integrado de Gestão. 
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Todos os colaboradores são responsáveis pelo bom desempenho do Sistema Integrado de Gestão e por sua melhoria contínua. São responsáveis 

também, por manter a continuidade dos serviços, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a privacidade das informações relativas aos 

processos, produtos, serviços e dados pessoais a que tiverem acesso.  

Informações documentadas são mantidas e retidas, conforme apropriado, para garantir que todas as partes interessadas relevantes estejam comprometidas 

e aderentes ao direcionamento estratégico da FVA. São algumas destas informações documentadas: 

• Manual do Sistema Integrado de Gestão 

• Política do Sistema Integrado de Gestão 

• Código de conduta 

• Manual de fornecedores 

• Requisitos específicos FVA (para toda cadeia de suprimentos) 

• Mapa de processos 

• Planejamento de mudanças 

• Controle e gestão de riscos 

• Treinamento 

• Auditorias 

• Gerenciamento e conformidade do SIG 

• Entre outros 

Toda a informação documentada é desenvolvida por equipe multidisciplinar e passa por processo de aprovação, atualização, distribuição, acesso, 

recuperação, uso, armazenamento, preservação (incluindo preservação de legibilidade), controle de alterações, retenção e disposição. Realizado por 

pessoal competente e com responsabilidade e autoridade para tal. Quando apropriado a informação documentada é disponibilizada no idioma nativo da parte 

interessada relevante. 

Todas as partes interessadas relevantes são treinadas e assinam documentações pertinentes para garantir seu entendimento, conscientização e 

compromisso com o direcionamento estratégico da FVA. 
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5 Governança 

5.1 Estrutura de governança 
102-18 

O Superintendente é o responsável pela tomada de decisões em tópicos econômicos, ambientais e sociais, sempre suportado por equipe multidisciplinar que 
pode ser composta por pessoal interno e externo, e envolvendo o Presidente, sempre que necessário. 
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6 Engajamento de stakeholders 

6.1 Identificação, seleção e lista de grupos de stakeholders 
102-40 102-42 

Com base no direcionamento estratégico, análise de cenários e gestão de riscos, são identificados e selecionados os stakeholders (partes interessadas) 

relevantes à FVA. São eles: 
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6.2 Abordagem para engajamento de stakeholders e principais preocupações 
102-12 102-13 102-41 102-43 102-44 

A FVA garante o engajamento com seus stakeholders, tanto de forma ativa como de forma passiva, conforme segue: 

• Clientes 

São engajados anualmente por meio de pesquisa de satisfação, engenharias conjuntas e consultados diretamente sob demanda, sempre que 

necessário. 

• Colaboradores 

São engajados por meio de treinamentos, conscientizações e consultas, sempre que necessário. 

• Comunidade 

É engajada por meio de consultas sob demanda e canais de comunicações. 

• Fornecedores 

São engajados por meio de consultas sob demanda, auditorias, monitoramentos e avaliações. 

• Governo 

Engajado por meio de respostas a fiscalizações e auditorias, análise de legislações pertinentes e envio de relatórios mandatórios. Acordos de 

negociação coletiva 

• Sócios 

Engajados por meio de consultas e participações nas definições estratégicas, e sempre que necessário. 

 

Nota: Os stakeholders listados neste tópico estão em ordem alfabética, não em ordem de importância. 

Dentre as principais preocupações levantadas pelos stakeholders estão o desenvolvimento sustentável, a garantia de continuidade dos negócios, a 

responsabilidade social, o desempenho energético e a satisfação das partes interessadas. 

A FVA participa de iniciativas externas ligadas às entidades de classe e ambientais aquém afeta, por vezes com auxílio financeiro, por vezes com 

participação ativa direta ou como influenciadora, da mesma forma em associações do setor. 
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7 Prática de relato 

7.1 Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos 
102-46 

Tema / ODS 
102-44 

Porque o tópico é 
material 
103-1 

Descrição e 
envolvimento da 
organização 

Limite do impacto 
e públicos 
impactados 
103-1 

Pessoas e 
sociedade 
 
3 – Saúde e bem-
estar 
4 – Educação de 
qualidade 
5 – Igualdade de 
gênero 
6 – Água potável e 
saneamento 
8 – Trabalho 
decente e 
crescimento 
econômico 
10 – Redução das 
desigualdades 
16 – Paz, justiça e 
instituições eficazes 
 

 
 
 
 
 

Um dos focos da 
FVA são as 
pessoas, sejam 
funcionários, seus 
dependentes ou a 
comunidade. A 
preocupação com 
sua saúde e bem-
estar faz parte do 
dia a dia da 
organização. 

Iniciativas como 
treinamentos, 
conscientização, 
acompanhamento 
médico dos 
funcionários, 
campanhas na 
comunidade, 
contratação sem 
distinção de gênero, 
garantia de 
saneamento e água 
potável na 
empresa, 
abominação da 
exploração laboral, 
salários justos e 
ambiente 
empresarial 
conciliador são 
algumas das formas 
de envolvimento da 
FVA neste tópico. 

Dentro e fora da 
organização 
(colaboradores e 
comunidade). Não 
há limitações 
específicas em 
relação aos limites 
do tópico. 

Tema / ODS 
102-44 

Porque o tópico é 
material 
103-1 

Descrição e 
envolvimento da 
organização 

Limite do impacto 
e públicos 
impactados 
103-1 

Crescimento 
sustentável 
 
8 – Trabalho 
decente e 
crescimento 
econômico 
9 - Indústria, 
inovação e 
infraestrutura  
12 – Consumo e 
produção 
responsáveis 

O crescimento da 
empresa de 
maneira sustentável 
e que garanta sua 
perpetuação é um 
dos focos da FVA. 

Práticas justas de 
mercado, redução 
de custos, 
aproveitamento 
máximo de 
materiais, melhoria 
de processos e 
engenharia ativa 
são formas de 
tratativa da FVA a 
este tópico material.  

Dentro e fora da 
organização 
(colaboradores, 
fornecedores, 
clientes e sócios). 
Não há limitações 
específicas em 
relação aos limites 
do tópico. 

Meio Ambiente 
 
6 – Água potável e 
saneamento 
12 – Consumo e 
produção 
responsáveis 

A preservação e 
manutenção do 
meio ambiente são 
cruciais dentre os 
objetivos da FVA. 

Tratamento e 
destinação correta 
de resíduos, 
monitoramento 
ambiental, uso 
consciente de 
recursos e 
conscientizações 
são formas de 
envolvimento da 
FVA com este 
tópico. 

Dentro e fora da 
organização 
(colaboradores, 
fornecedores, 
clientes, sócios e 
comunidade). Não 
há limitações 
específicas em 
relação aos limites 
do tópico. 
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7.2 Sumário de conteúdo da GRI e Lista de tópicos materiais 
102-47 102-55 

Norma GRI Conteúdo Nº de pág. Omissão 

GRI 101: Fundamentos 2016 
[GRI 101 não inclui quaisquer conteúdos] 

Conteúdos Gerais 

Perfil Organizacional 

GRI 102: 
Conteúdos 
Gerais 2016 

102-1 Nome da organização 5 - 

102-2 Atividades, marcas, produtos e 
serviços 

5 - 

102-3 Localização da sede da 
organização 

5 - 

102-4 Local de operações 5 - 

102-5 Natureza da propriedade e 
forma jurídica 

5 - 

102-6 Mercados atendidos 5 - 

102-7 Porte da organização 6 - 

102-8 Informações sobre empregados 
e outros trabalhadores 

7 - 

102-9 Cadeia de fornecedores 5, 8 - 

102-10 Mudanças significativas na 
organização e em sua cadeia de 
Fornecedores 

8 - 

102-11 Princípio ou abordagem da 
precaução 

4 - 

102-12 Iniciativas externas 14 - 

102-13 Participação em associações 14 - 

Estratégia 

GRI 102: 
Conteúdos 
Gerais 2016 

102-14 Declaração do mais alto 
executivo 3 - 

Ética e integridade 

GRI 102: 
Conteúdos 
Gerais 2016 

102-16 Valores, princípios, normas e 
códigos de comportamento 10 - 

Governança 

GRI 102: 
Conteúdos 
Gerais 2016 

102-18 Estrutura de governança 12 - 

102-21 Consulta a stakeholders sobre 
tópicos econômicos, ambientais e 
sociais 

4 - 

Engajamento de stakeholders 

GRI 102: 
Conteúdos 
Gerais 2016 

102-40 Lista de grupos de 
stakeholders 

13 - 

102-41 Acordos de negociação 
coletiva 

14 - 

102-42 Identificação e seleção de 
stakeholders 

4, 13 - 

Norma GRI Conteúdo Nº de pág. Omissão 

102-43 Abordagem para engajamento 
de stakeholders 

4, 14 - 

102-44 Principais preocupações e 
tópicos levantados 

14, 15 - 

Prática de relato 

GRI 102: 
Conteúdos 
Gerais 2016 

102-45 Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas 

4 - 

102-46 Definição do conteúdo do 
relatório e dos Limites de tópicos 

4, 15 - 

102-47 Lista de tópicos materiais 16 - 

102-48 Reformulações de informações 4 - 

102-49 Alterações no relato 4 - 

102-50 Período coberto pelo relatório 4 - 

102-51 Data do relatório mais recente 4 - 

102-52 Ciclo de emissão de relatórios 4 - 

102-53 Contato para perguntas sobre 
o relatório 

4 - 

102-54 Declarações de relato em 
conformidade com as Normas GRI 

4 - 

102-55 Sumário de conteúdo da GRI 16 - 

102-56 Verificação externa 4 - 

Tópicos materiais - Crescimento sustentável 

Desempenho econômico 

GRI 103: 
Forma de 
Gestão 2016 

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites 

15 - 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

6 - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 
 

6 - 

GRI 201: 
Desempenho 
econômico 
2016 

201-1 Valor econômico direto gerado 
e distribuído 

6 - 

Práticas de compra 

GRI 103: 
Forma de 
Gestão 2016 

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites 

15 - 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

8 - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 8 - 

GRI 204: 
Práticas de 
compra 
2016 

204-1 Proporção de gastos com 
fornecedores locais 

8 - 
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Norma GRI Conteúdo Nº de pág. Omissão 

Tópicos materiais – Meio ambiente 

Resíduos 

GRI 103: 
Forma de 
Gestão 2016 

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites 

15 - 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

9 - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 9 - 

GRI 306: 
Resíduos 
2020 

306-3 Resíduos gerados 9 - 

306-5 Resíduos destinados para 
disposição final 

9 - 

Tópicos materiais - Pessoas e sociedade 

Saúde e segurança do trabalho 

GRI 103: 
Forma de 
Gestão 2016 

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites 

15 - 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

7 - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 7 - 

GRI 403: 
Saúde e 
segurança do 
trabalho 
2018 

403-9 Acidentes de trabalho 

7 - 

Capacitação e educação 

GRI 103: 
Forma de 
Gestão 2016 

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites 

15 - 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

7 - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 7 - 

GRI 404: 
Capacitação 
e educação 
2016 

404-1 Média de horas de capacitação 
por ano, por empregado 

7 - 

Diversidade e igualdade de oportunidades 

GRI 103: 
Forma de 
Gestão 2016 

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites 

15 - 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

7 - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 7 - 

GRI 405: 
Diversidade e 
igualdade de 
oportunidade
s 
2016 

405-1 Diversidade em órgãos de 
governança e empregados 

7 - 

405-2 Proporção entre o salário-base 
e a remuneração recebidos pelas 
mulheres e aqueles recebidos pelos 
homens 

7 - 

 


