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Palavra
do Presidente

  com muito orgulho que o Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) apresenta 
aos seus stakeholders a sua 14ª edição do Relatório de Sustentabilidade. Como signatário 
do Pacto Global, dos Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME) e dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), todas iniciativas da Organização das Nações 
Unidas (ONU), por meio deste documento a Instituição reafirma seu compromisso com tais 
movimentos.

Há 13 anos reportando suas práticas de sustentabilidade à sociedade, o ISAE traz em 
seus relatórios muito mais do que suas ações sustentáveis. A instituição apresenta um 
conjunto de boas práticas, bem como exibe gaps que servem como referência de 
gestão para escolas e outras organizações. Assim, para nossa Escola de Negócios, o 
Relatório de Sustentabilidade ISAE é uma ferramenta de gestão que dá suporte ao 
planejamento estratégico institucional e nos ajuda no desenho de diretrizes para o 
futuro. 

Utilizando as diretrizes G4 da Global Reporting Initiative (GRI), uma metodologia 
internacional para a elaboração de relatórios de sustentabilidade, você verá 
nas próximas páginas a nossa resposta para o chamado da ONU: inspirar 
lideranças globalmente responsáveis.

Boa leitura!

Norman de Paula Arruda Filho
Presidente do ISAE

É

G4 1 PRME 1, 2
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Institucional
ISAE – Escola de Negócios foi fundado em 1996 em 
Curitiba, no Paraná (Brasil). A Instituição sem fins 
lucrativos nasceu com a missão de formar líderes 

globalmente responsáveis, atentos às questões relativas à 
sustentabilidade corporativa e à ética nas relações.

Ao assumir uma postura de vanguarda, atua na 
promoção da capacitação de profissionais engajados com o 
desenvolvimento – sempre atento às tendências e modelos 

de gestão praticados nas melhores organizações do 
mundo. 

Conveniado à Fundação Getulio Vargas (FGV), um 
dos maiores centros acadêmicos com foco em 
Ciências Sociais e Econômicas no Brasil e no 
mundo, o ISAE possui sede em Curitiba e filial 
em Londrina, ambas as cidades no estado do 
Paraná, Região Sul do Brasil. A Instituição 

oferta pós-graduações, MBAs e cursos de 
média duração da FGV.

O

G4 3, 4, 5, 6, 7, 8 PRME 1, 2
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Atenta às demandas da sociedade na área educacional, 
a Escola de Negócios oferta as seguintes soluções:

Master in Business Administration (MBA): 
Cursos desenvolvidos para profissionais que 
precisam se aprofundar nas diversas áreas 
da gestão.

Global Business Administration (GBA): 
Cursos dinâmicos de curta e média duração 
em assuntos específicos para profissionais 
de diversos níveis hierárquicos.

Pós-Graduação: 
Especialização para profissionais 
graduados, com formato 
semipresencial – presencial 
+ educação a distância (EAD). 

Pós MBA: 
Cursos de pós-graduação em 
nível de atualização, voltados aos 
profissionais que já concluíram 
um curso de MBA e desejam se 
aprofundar em determinado tema.

Módulos Internacionais (MI): 
Programas internacionais em que 
o aluno tem a oportunidade de 
aprender e fazer negócios em outros 
países, com professores e alunos de 
instituições renomadas, e conta com 
certificação internacional.

Summer Courses: 
Programas educacionais de curta duração em 
que estudantes brasileiros e estrangeiros têm 
a oportunidade de aprender sobre a realidade 
econômica e cultural do Brasil. Os programas, 
geralmente, proporcionam dupla certificação 
(do ISAE e da instituição internacional parceira).

Mestrado Profissional: 
Programa stricto sensu em Governança 
e Sustentabilidade para candidatos 
diplomados em cursos superiores 
de graduação que desejam adquirir 
uma formação profissional altamente 
capacitada, a fim de atuar sobre a 
complexidade dos problemas que 
emergem no mundo contemporâneo. 

Graduação: 
Curso superior de Tecnologia em 
Processos Gerenciais, voltado 
para pessoas com Ensino Médio 
completo e que buscam uma 
graduação com foco no mercado.

In Company: 
Produtos educacionais 
desenvolvidos de acordo com a 
demanda da empresa contratante. 
Os produtos in company são 
comercializados nacionalmente.
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Sobre o relatório
m sua 14ª edição, o Relatório de Sustentabilidade ISAE traz o reflexo da atuação da Escola de 
Negócios no ano de 2017. Utilizando-se da metodologia G4 da GRI, na opção abrangente, o 
documento aborda o período de janeiro a dezembro de 2017.

A última edição do relatório, publicada em junho de 2017 e referente ao ano de 2016, trouxe novidades 
no processo de materialidade. Este ano, a inovação do relatório está no desenho do documento, que 
vem em formato de linha do tempo para facilitar a leitura e tornar o processo prazeroso.

Por ser uma importante ferramenta de gestão, o Relatório de Sustentabilidade é revisado e 
aprovado pela diretoria de forma a garantir a continuidade das ações de sucesso, bem como a 
melhoria dos pontos de atenção identificados no documento.

A produção do relatório é feita pela Assessoria da Presidência e Sustentabilidade e conta com o 
suporte de todas as áreas da Instituição, por meio do compartilhamento de informações.

Para que você possa acompanhar e assimilar todo o conteúdo, há ícones que ajudam a 
identificar as ações com relação aos indicadores da GRI e aos movimentos internacionais 
dos quais o ISAE faz parte. Eles estarão sempre localizados no topo na página.

Bem-vindo ao Mundo ISAE. Boa leitura!

Barbara Beuter – barbara.beuter@isaebrasil.com.br
Gabriella Pita – gabriella.pita@isaebrasil.com.br
Gustavo Loiola – gustavo.loiola@isaebrasil.com.br

E

G4 28, 29, 30, 31, 32



7

Palavra
do Presidente

Sobre
o Relatório

Sustentabilidade
no ISAE

Linha
do Tempo

Próximos
Passos

Índice
RemissivoInstitucional

Sustentabilidade
no ISAE

G4 2, 15, 16 PG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10PRME 1, 2, 5, 6 ODS 8, 9, 17

esde sua fundação, o ISAE tem em seu DNA 
a busca pela realização de ações ligadas à 
sustentabilidade. Para tanto, oferece uma 

série de programas e iniciativas, integrando a 
sustentabilidade como parte da gestão do seu 
negócio e do currículo de seus cursos.

Trata-se de um processo contínuo e progressivo 
de envolvimento com princípios de 
desenvolvimento sustentável na Instituição 

e competências cidadãs entre seus 
stakeholders.

As ações de sustentabilidade do ISAE 
são norteadas por três movimentos 
globais –Pacto Global (PG), Princípios 
para Educação Executiva 
Responsável (PRME) e Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) – e podem ser divididas 
em quatro grandes áreas: 
Acadêmica, Social, Ambiental 

e Econômica.

D Pacto Global 
O ISAE é signatário do 
Pacto Global, das Nações 
Unidas, desde 2001. 
A iniciativa mobiliza a 
comunidade empresarial, 
em suas práticas de 
negócios, em torno de dez 
princípios relativos 
a direitos humanos, meio 
ambiente, trabalho e 
combate à corrupção. 
O ISAE é ainda membro 
do Comitê Brasileiro do 
Pacto Global (CBPG).
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Os Princípios para Educação 
Executiva Responsável (PRME) foram 
desenvolvidos em 2006 para nortear 
a gestão das instituições acadêmicas, 
universidades corporativas e 
organizações de suporte. Como 
integrante do PRME, o ISAE incorpora 
esses princípios, além de ter atuado 
em 2017 como head do PRME 
Chapter Brazil, como membro do 
Conselho Global do PRME e como 
membro do PRME Champions 
Group.

O capítulo brasileiro do PRME realizou, 
em 2017, três reuniões com seus 
signatários e escolas interessadas em 
fazer parte do movimento: 
· Encontro Regional em Educação  
  Executiva do Mercosul, em Foz do  
  Iguaçu, com 60 participantes.

· Encontro durante o Global Forum, 
em Nova York, com 18 participantes.
· 6° Encontro Regional do PRME LAC, 
  em Curitiba, com 100 participantes.

No final de 2017, o presidente 
do ISAE deixou a coordenação 
do capítulo brasileiro do PRME e 
assumiu como chair do capítulo 
latinoamericano da iniciativa. Para 
oficializar o novo cargo, a Instituição 
recebeu o 6º Encontro Regional 
do PRME LAC, nos dias 11 e 12 de 
setembro. O encontro teve como 
objetivo discutir as contribuições 
das escolas da América Latina 
para o atingimento dos ODS. 
Estiveram presentes cerca de 
100 participantes, entre reitores, 
pesquisadores, professores e alunos 
de escolas latino-americanas.

Os ODS são metas aderidas pelos 
193 Estados membros da ONU. 
Foram construídos norteados pelos 
ODMs, como a agenda sustentável 
que deve guiar a atuação da 
sociedade até 2030. No total, 
são 17 objetivos e 169 metas que 
podem ser divididos em cinco 
grandes áreas: Pessoas, Planeta, 
Paz, Prosperidade e Parcerias.

O ISAE incorpora os ODS desde 
seu lançamento e vem trabalhando, 
nos últimos anos, para internalizá-
los e disseminá-los. Para isso, o 

Imagem 1 – 6° Encontro Regional do PRME LAC; da esquerda para a direita: Jonas Haertle (head do PRME), 
Ricardo Siqueira (Fundação Dom Cabral) e Norman Arruda Filho (Presidente ISAE e PRME LAC Chapter)

Imagem 2 – Capacitação de stakeholders sobre os ODS utilizando a metodologia criada pelo ISAE e outras 
instituições de ensino signatárias do PRME

ISAE construiu uma metodologia de 
ensino dos Objetivos e o Manual de 
Boas Práticas para a Disseminação 
dos ODS em Instituições de Ensino, 
em parceria com as seguintes 
organizações: Insper, PUC-SP, FDC, 
Universidade Metodista de São Paulo, 
Sesi/PR, FGV/Eaesp, FEA/USP-RP, 
Universidade Federal de Uberlândia e 
Comitê Brasileiro do Pacto Global. 

A metodologia foi aplicada na 
Instituição, entre seus principais 
stakeholdersalunos, professores e 
colaboradores.

Princípios para Educação 
Executiva Responsável (PRME)

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Sustentabilidade
no ISAE

1 2



9

Palavra
do Presidente

Sobre
o Relatório

Linha
do Tempo

Próximos
Passos

Índice
RemissivoInstitucional

        I. Área Acadêmica
O ISAE insere de forma transversal em 
seus programas educacionais os princípios 
internacionais dos quais é signatário. Além 
de contar com um portfólio de produtos 
nesse segmento, todos os programas do 
ISAE são ministrados por professores que 
fazem parte da Rede ISAE de Talentos 
(RIT), especialmente capacitada para 
promover os valores ISAE de acordo com 
suas áreas de expertise.

        II. Área Social
O ISAE conta com um conjunto de 
compromissos, assumidos perante todos 
os stakeholders, a fim de promover a 
responsabilidade social corporativa. Os 
projetos e iniciativas nesse segmento 
promovem um diálogo com o público interno 
e externo da Instituição, com o objetivo de 
trabalhar aspectos como: qualidade de vida, 
combate à corrupção, apoio a organizações 
do terceiro setor, direitos humanos, questões 
trabalhistas e saúde e segurança do trabalho.

        III. Área Ambiental
A gestão ambiental do ISAE contempla uma 
série de processos e ações que abrangem 
todos os seus stakeholders e trata, além 
das questões ambientais, os impactos 
organizacionais e respectivas ações para 
fortalecer a sustentabilidade na Instituição.

        IV. Área Econômica
O ISAE gerencia os aspectos que 
impactam a sustentabilidade financeira, 
por meio da gestão orçamentária das 
áreas e projetos de forma transparente 
e equilibrada. Por ser uma Instituição 
sem fins lucrativos, sua receita anual, 
que é decorrente da prestação de 
serviços, deve ser suficiente para 
cobrir os custos operacionais. Por 
isso, o desafio da gestão é garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro de 
maneira sustentável e inovadora.

Além dos movimentos das Nações 
Unidas, o ISAE ainda faz parte 
de outros grupos em prol do 
desenvolvimento sustentável, que 
complementam as atividades de 
sustentabilidade da Instituição. São eles:
· Acreditação Internacional EQUAA 
(Education Quality Acreditation Agency)
· Movimento Nós Podemos Paraná.
· Instituto Mundo do Trabalho.
· Conselho da Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marketing do 
Brasil (ADVB).
· Vice-presidência da Associação 
Comercial do Paraná (ACP) e 

Sustentabilidade
no ISAE

coordenação do Comitê para Ação 
da Sustentabilidade Empresarial da 
mesma entidade. 
· Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial (CPCE).
· World Trade Center (WTC). 
· Amcham Brasil.
· Conselho Latino-Americano de 
Escolas de Administração (Cladea).
· Global Report Initiative (GRI).
· Ceeman.

Na sequência, você pode conferir 
neste relatório como todos esses 
movimentos foram desdobrados 
em ações no ano de 2017 no ISAE.

Imagem 3 – Aula da disciplina Sustentabilidade nas Organizações, do Mestrado Profissional em Governança e 
Sustentabilidade, com o convidado internacional Umesh Mukhi, da Audencia Business School (França)

Imagem 4 – Ação de arrecadação de brinquedos no Natal que beneficiou as crianças do CEI Infância Colorida, 
em Curitiba

Imagem 5 – Horta orgânica do ISAE, que beneficia seus colaboradores e instituições parceiras 

Imagem 6 – Reunião de Planejamento Estratégico ISAE com colaboradores de Curitiba e Londrina 

3

4

5

6



10

Palavra
do Presidente

Sobre
o Relatório

Próximos
Passos

Índice
RemissivoInstitucional

Sustentabilidade
no ISAE

Governança do ISAE
G4 13, 14, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 G4 EC 6 PG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10PRME 1, 2 ODS 8, 9, 17

Janeiro

O ISAE, ano após ano vem fortalecendo a sua estrutura de governança, que 
atualmente é composta de Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria 
Executiva, Comitê de Governança e Sustentabilidade e Conselho de Orientação 
Ética e segue as boas práticas de governança corporativa do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC). A composição atual é a seguinte:

Carlos Fernando Faria 
(Presidente do Conselho)

Ademar Cury da Silva
Maria José Bettega
Norman de Paula Arruda Neto
Helio Maya

Membros eleitos em assembleia 
geral, responsáveis pelo 
direcionamento estratégico em 
colegiado. Exercem a função de 
guardiões dos valores, princípios, 
objeto social e governança da 
Instituição.

Conselho de Administração*

Norman de Paula Arruda Filho
(Presidente)

Roberto Pasinato
Tania Mara Lopes
Antônio Raimundo dos Santos

Lotados na sede da Instituição, em 
Curitiba, os membros da Diretoria 
são responsáveis pela gestão, 
assegurando o cumprimento de 
seu objeto e função sociais e a 
disseminação dos seus propósitos, 
princípios e valores. Compete à 
Diretoria Executiva, em colegiado, 
executar as estratégias e diretrizes 
aprovadas pelo Conselho de 
Administração, bem como 
administrar os ativos e conduzir 
os negócios da Instituição, 
assegurando conformidade com 
os dispositivos legais.

Diretoria Executiva*

*Todos membros da comunidade local.

Linha do Tempo
JANEIRO



11

Norman de Paula Arruda Neto 
(Coordenador)

Rosane Zancan
Gabriella Pita
Claudio Skora
Danielle Hernandes
Isabela Ferrarese
Rafael Paola Santiago* 
Reinaldo Cardoso** 

Tem o objetivo de fomentar 
estratégias de governança e 
sustentabilidade, estabelecendo 
diretrizes e ações corporativas 
que conciliem questões de 
desenvolvimento econômico e 
de responsabilidade ambiental e 
social. Reporta-se diretamente ao 
Conselho de Administração.

Comitê de Governança e Sustentabilidade

Tania Lopes 
(Coordenadora)

Jessica Correia 
(Secretária Executiva)

Cleyton Caetano 
Josemar Chved 
Carlos Petersen
Eduardo Sousa Amaral*
Felipe Bezerra da Silva*

Tem o objetivo de promover, 
orientar e garantir o cumprimento 
dos princípios e compromissos 
de conduta estabelecidos pelo 
Código de Ética e Conduta do 
ISAE.

Conselho de Orientação Ética

*Membro externo. Empresa: RCA – Consultoria em Governança e Gestão.
**Membro externo. Empresa: Renova Green – Energia Solar por Assinatura.

*Consultores externos Empresa Eticca Compliance
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Seguindo as boas práticas de 
governança o ISAE realiza, 
semestralmente, auditorias 
contábeis independentes, com 
base nos balanços e demonstrações 
financeiras. Em 2017 as auditorias 
foram realizadas pela Martinelli 
Auditores.

Nilson Pohl 
(Presidente do Conselho)

Eduardo Schermak

Membros titulares eleitos em 
assembleia geral, responsáveis por 
fiscalizar os atos dos órgãos sociais 
nos âmbitos fiscal e contábil, 
examinar o Balanço Anual e Contas 
e assegurar o cumprimento da 
legislação tributária e trabalhista. 

Conselho Fiscal*

*Todos os conselheiros do ISAE são independentes, com exceção de Norman de Paula Arruda Neto, que ocupa 
ainda o cargo de assessor da Presidência. Essa ação segue as boas práticas do IBGC.
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O ISAE iniciou 2017 fazendo ainda 
mais investimentos na estrutura da sua 
governança. A Instituição investiu no 
aumento e qualificação do quadro de 
lideranças, além de ter implementado 
gerências com foco no core do negócio: 
· Gerência de Educação – Claudio Skora.
· Gerência de Marketing – Franciny Alberti. 

Além disso, realizou a revisão do seu 
mapa de riscos, contando com o 
apoio de diversas áreas da Instituição 
e do Comitê de Governança e 
Sustentabilidade.

Com o objetivo de qualificar ainda 
mais os conselhos, adotando as boas 
práticas de governança corporativa, 
ofertou a todos os conselheiros de 
administração e fiscais e à secretária 
de governança o curso Governança 
Corporativa: Desenvolvimento de 
Conselheiros. O programa contou 
com dois módulos em que foram 
trabalhadas, entre outras as seguintes 
temáticas: 
· Estrutura ISAE de governança.
· Governança e estratégia 
  organizacional.
· Principais stakeholders.
· Teoria da Agência e conflitos 
  de interesse.

· Atribuições e responsabilidades   
  dos conselheiros.
· Gerenciamento de riscos e 
  compliance.
· Sustentabilidade.
· Pareceres do Conselho Fiscal.

No final de 2017, a Instituição realizou 
a construção do seu Planejamento 
Estratégico com o envolvimento de 
todos os colaboradores. O documento 
foi submetido à aprovação do Conselho 
Fiscal e norteará a gestão da Escola de 
Negócios em 2018.

Notícia
Práticas 
de Governança 
do ISAE:

· Planejamento Estratégico 
  de longo prazo.
· Gerenciamento de riscos.
· Reuniões trimestrais do Conselho  
  de Administração.
· Boletins mensais do Comitê de 
  Sustentabilidade e Governança.
· Reuniões mensais do Conselho 
  de Orientação Ética.
· Relatório financeiro anual.
· Auditorias contábeis semestrais  
  independentes.
· Auditorias internas anuais de  
  gestão da qualidade.
· Relatórios gerenciais e financeiros  
  trimestrais.
· Balancetes do exercício.
· Reuniões semanais entre Diretoria 
  e Presidência.
· Programa de Integridade/
  Compliance.

Figura 7 – Conselheiros do ISAE durante curso de capacitação, com o professor Cristiano Venâncio 

7
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Fevereiro

A sustentabilidade corporativa no ISAE 
acontece de forma transversal, visando 
incentivar o envolvimento de todos os 
stakeholders com a temática. 

Internamente, para aumentar o 
engajamento dos colaboradores 
com a causa, foram desenvolvidas 
metas de sustentabilidade para 
todos os departamentos. As metas 
foram incorporadas às de gestão em 
2014 e, desde então, servem como 
diretrizes para expandir ações positivas 
e reparar os gaps da Instituição no 
que diz respeito ao desenvolvimento 
sustentável e ao engajamento, desde a 
alta gestão aos cargos operacionais.

A Assessoria da Presidência é 
responsável por dar suporte e 
acompanhar o andamento das metas, 
além de outras atividades de promoção 
da sustentabilidade em todos os níveis 
no ISAE. 

Ano a ano, as metas vêm passando por refinamento, com o objetivo de criar um modelo que atinja, sensibilize 
e desenvolva o comprometimento de todos os funcionários da Instituição. Em fevereiro, a área de Assessoria da 
Presidência alinhou com os gestores das demais áreas as metas de sustentabilidade da instituição. Ao todo foram 
estipuladas 16 metas e no final do período registramos 12 metas alcançadas. 

Linha do Tempo
FEVEREIRO

Meta alcançada

Elaborar Plano de Comunicação para ações de sustentabilidade

Implementar o Programa de Integridade ISAE

Aumentar o acervo de títulos que abordem a sustentabilidade

Lançar o Ciclo 2017 do ISAE Business (aceleradora de startups) com enfoque 
em projetos de sustentabilidade

Lançar o Ciclo 2017 do programa voltado para refugiados 

Incentivar a produção de artigos sobre sustentabilidade, governança e inovação
 Estabelecer participação de membro independente com comprovada 
experiência em temas da sustentabilidade no Comitê de Governança e 
Sustentabilidade

Realizar duas ações ao ano que promovam a sustentabilidade com clientes/
comunidade

Criar política de sustentabilidade

Revisar o Código de Ética e Conduta

Divulgar de forma ainda mais transparente as metas e os resultados da Instituição

Atualizar portal de governança 

Área

Marketing

Controladoria e Conselho de Orientação Ética

Biblioteca

Perspectivação

Perspectivação

Centro de Pesquisa

Comitê de Governança e Sustentabilidade

Assessoria da Presidência

Assessoria da Presidência

Conselho de Orientação Ética

Diretoria

Diretoria

Notícia
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Imagem 8 – Evento Ciclo ODS, em parceria com o Sesi, para promoção da sustentabilidade 
Imagem 9 – Projeto sustentável Nutrinova, acelerado pelo ISAE Business, em banca final
Imagem 10 – Concluintes do programa de capacitação para refugiados
Imagem 11 – Lançamento do Programa de Integridade ISAE

8 9 10

11

Para 2018, visando, mais uma vez, ao aprimoramento do processo, as metas 
foram estabelecidas, em um total de três, voltadas para toda a Instituição e 
focadas na redução do consumo.
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 31/01 a 02/02    

Participação no PRME 
Champions Meeting, 
na IEDC Bled School of 
Management, Eslovênia: 
Norman de Paula Arruda 
Filho (presidente do ISAE).

Palavra
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o Relatório
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Passos

Índice
RemissivoInstitucional

Sustentabilidade
no ISAE

Disseminação da Sustentabilidade  
G4 2, 15, 16 PG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10PRME 1, 2, 5, 6 ODS 8, 9, 17

Março

O ISAE acredita que a educação 
executiva tem o importante papel 
de transmitir conhecimento com 
valores focados na sustentabilidade, 
na ética e na inovação, promovendo 
a formação de lideranças 
responsáveis e conscientes de seu 
papel para a construção de um 
futuro mais promissor.

Além de os programas do ISAE 
serem norteados por princípios 
que fazem parte da filosofia 
da Instituição – como ética, 
sustentabilidade, liderança, 
inovação, empreendedorismo 
e governança corporativa –, o 
ISAE ainda tem se engajado e 
promovido uma série de ações 
que buscam disseminar esses 
conceitos para a sociedade. Dessa 
forma, a Instituição acredita estar 
trabalhando em sinergia com 
o Quinto Pilar da Educação da 
Unesco: aprender a se transformar e 
a transformar a sociedade.

Linha do Tempo
MARÇO

 22/02   

Participação na reunião 
do Comitê Brasileiro do 
Pacto Global da ONU, no 
escritório da ONU em São 
Paulo: Norman de Paula 
Arruda Neto (assessor da 
Presidência do ISAE).

Acompanhe, a seguir, as ações de promoção 
da sustentabilidade de 2017: 

 08 a 14/03   

Participação no Cladea 
Now – Transformation 
Digital, na Universidad del 
Pacífico, Peru: Antonio 
Raimundo dos Santos 
(diretor de Educação do 
ISAE).

 18/04   

Palestra no Ciclo dos 
ODS SESI, em Curitiba, 
sobre como a mudança 
do clima está relacionada 
com o desenvolvimento 
sustentável: Norman 
de Paula Arruda Filho 
(presidente do ISAE).

12

Imagem 12 – Norman de Paula Arruda Neto (último a direita), assessor da Presidência do ISAE, 
em Reunião da Comissão de Engajamento e Comunicação da Rede Brasileira do Pacto Global
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 19/04  

Promoção da palestra 
Green Building e 
Certificação Ambiental para 
Fornecedores, do Casem/
ACP, no ISAE, em Curitiba: 
Guido Petinelli (diretor da 
Petinelli – Soluções em 
Green Building). 

 25 a 29/04   

Participação no CR3+2017, na 
Hanken School of Economics, 
Finlândia, com apresentação 
do artigo Implementação 
dos ODS no ISAE e com a 
palestra ODS no Cenário 
Nacional: Norman de Paula 
Arruda Filho (presidente do 
ISAE), além de apresentações 
de papers de alunos e 
professores do Mestrado ISAE.

 22/05   

Aplicação do Workshop 
de ODS – Capacitação de 
Colaboradores, no ISAE, 
em Curitiba: Gabriella 
Pita (coordenadora de 
Sustentabilidade do ISAE) 
e Gustavo Loiola (Relações 
Internacionais do ISAE). 

 24/05   

Promoção e palestra 
Sustentabilidade – Como 
Aplicar ao seu Negócio, do 
Casem/ACP, na ACP, em 
Curitiba: Norman de Paula 
Arruda Filho (presidente 
do ISAE) e Ricardo 
Voltolini (diretor da Ideia 
Sustentável).

 25 a 26/05   

Realização e palestra 
sobre o PRME, no 1º 
Encontro de Educação 
Executiva Responsável 
do Mercosul, em Foz do 
Iguaçu: Norman de Paula 
Arruda Filho (presidente 
do ISAE) e Gustavo Loiola 
(Relações Internacionais 
do ISAE). 

1413

Imagem 13 – Nikodemus Solitander, 
professor da Hanken School of 
Economics; Suzanne Young, professora 
da La Trobe University; e Céline Louche, 
professora da Audencia Business 
School, em palestra no CR3+2017

Imagem 14 – Gustavo Loiola, Relações 
Internacionais do ISAE, em palestra no 
1° Encontro de Educação Executiva 
Responsável do Mercosul
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 05/06   

Palestra Sustentabilidade na 
Educação, no XII Congresso 
Brasileiro de Gestão, 
Projetos e Liderança, em 
Curitiba: Norman de Paula 
Arruda Filho (presidente do 
ISAE).

 17/07 a 20/07   

Participação e discurso 
no 2017 Global Forum for 
Responsible Management 
Education – 10 Years of 
PRME e participação no 
PRME Champion Working 
Meeting, na Fordham Law 
School, EUA: Norman 
de Paula Arruda Filho 
(presidente do ISAE), 
Gustavo Loiola (Relações 
Internacionais do ISAE) 
e Norman de Paula 
Arruda Neto (assessor da 
Presidência do ISAE).

 19/07   

Promoção da palestra 
Sustentabilidade para 
Pequenos Empreendedores 
como Diferencial 
Competitivo, do Casem/
ACP, em Curitiba: Vitor 
Seravalli (diretor da 
Seravalli Consulting).

 09/08   

Participação na reunião 
do Comitê Brasileiro do 
Pacto Global da ONU, no 
escritório da ONU em São 
Paulo: Norman de Paula 
Arruda Neto (assessor da 
Presidência do ISAE).

 24/08   

Apoio ao evento Aspectos 
Jurídicos da Logística 
Reversa, em Curitiba, 
do Escritório De Paola e 
Panasolo Sociedade de 
Advogados, Conselheiros 
do Casem/ACP. 

1615

Imagem 15 – Norman de Paula Arruda 
Filho, presidente do ISAE, em palestra 
no XII Congresso Brasileiro de Gestão, 
Projetos e Liderança

Imagem 16 – Norman de Paula Arruda 
Filho, presidente do ISAE, em discurso 
no PRME Global Forum
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 11 a 12/09   

Promoção e palestra 
Inserção dos ODS no ISAE, 
no 6º Encontro Regional do 
PRME LAC, em Curitiba: 
Norman de Paula Arruda 
Filho (presidente do ISAE). 

 13 a 14/09   

Apoio ao evento, palestra 
de abertura e apresentação 
de paper sobre o Prêmio 
Ozires Silva, na 4th RME 
Conference, em Curitiba: 
Norman de Paula Arruda 
Filho (presidente do 
ISAE) e Barbara Beuter 
(analista de Comunicação e 
Sustentabilidade do ISAE).

 05/10   

Participação na reunião da 
Comissão de Engajamento 
e Comunicação (CEC) do 
Comitê Brasileiro do Pacto 
Global, na Enel, em Niterói: 
Norman de Paula Arruda Neto 
(assessor da Presidência do ISAE).

 16/10 a 19/10   

Participação na 52ª 
Annual Assembly Cladea 
e apresentação do paper 
Transculturality as a Drive for 
the SDGs Achievement, no 
Riverside Convention Center, 
EUA: Norman de Paula Arruda 
Filho (presidente do ISAE).

 25/10   

Promoção da palestra 
Logística Reversa – Como 
o Comércio Deve se 
Adequar à Legislação, do 
Casem/ACP, em Curitiba.

17

Imagem 17 – Norman de Paula Arruda 
Filho, presidente do ISAE, em palestra no 
encontro do PRME LAC
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 08/11  

Apoio ao evento e palestra 
sobre os ODS, no Escritório 
De Paola e Panasolo, 
Conselheiros do Casem/
ACP, em Curitiba: Norman 
de Paula Arruda Filho 
(presidente do ISAE), 
Gabriella Pita (coordenadora 
de Sustentabilidade do ISAE) 
e Gustavo Loiola (Relações 
Internacionais do ISAE).

 21/11  

Participação na reunião 
do PRME Chapter Brazil, 
na FGV/Eaesp, em São 
Paulo: Norman de Paula 
Arruda Filho (presidente 
do ISAE) e Gustavo Loiola 
(Relações Internacionais 
do ISAE).

 30/11 a 01/12    

Participação do IV Foro 
Internacional de Acreditación, 
na Occidental JF Puebla, 
México: Norman de Paula 
Arruda Filho (presidente do 
ISAE).

 13/12   

Participação na reunião do 
Comitê Brasileiro do Pacto 
Global da ONU, no escritório 
da ONU em São Paulo: 
Norman de Paula Arruda 
Neto (assessor da Presidência 
do ISAE). 

 14/12   

Participação na reunião da 
Comissão de Engajamento 
e Comunicação (CEC) do 
Comitê Brasileiro do Pacto 
Global, no escritório da ONU 
em São Paulo: Norman de 
Paula Arruda Neto (assessor 
da Presidência do ISAE). 

2018 19

Imagem 18 – Gustavo Loiola, Relações Internacionais do ISAE, e Gabriella Pita, 
coordenadora de Sustentabilidade do ISAE, durante palestra sobre os ODS

Imagem 19 – Eric Talavera, diretor executivo da Education Quality 
Accreditation Agency (EQUAA); Norman de Paula Arruda Filho, presidente 
do ISAE; e Antônio de Araújo Freitas Júnior, Pró-reitor de Ensino, Pesquisa 
e Pós-graduação da FGV, no IV Foro de Acreditación

Imagem 20– Norman de Paula Arruda Neto, assessor da Presidência do 
ISAE, e os membros do Comitê Brasileiro do Pacto Global da ONU
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ara desenvolver uma atuação global e 
expandir o processo de disseminação da 
sustentabilidade, proporcionando ainda mais 

oportunidades de conhecimento e crescimento aos 
alunos, o ISAE tem parcerias com 
instituições de diversas 
partes do mundo:

The George Washington
University – School of Business

(Washington – EUA)

University of
Cincinnati (EUA)

Audencia Ecóle
de Management

(Nantes – França)

Hochschule für Technik 
und Wirtschaft – HTW 

(Chur – Suíça)

Steinbeis University 
(Berlim – Alemanha)

La Trobe University 
(Melbourne – Austrália)

Linyon – Escola de 
Integração 

(Curitiba, Brasil) Sustainability Institute 
(Stellenbosch – África do Sul)

Instituto GRPCOM
(Curitiba, Brasil)

Mzumbe University 
(Dar es Salaam – Tanzânia)

Mahatma Gandhi University 
(Ri-Bhoi – Índia)

Regional College
of Management

(Bangalore – Índia)

SPJIMR - S. P. Jain Institute 
of Management & Research 

(Mumbai – Índia)

Academy of Business and 
Management in Switzerland 

(Zurich – Suiça)

P
Center of Advanced 

Sustainable Management, 
Cologne Business School 
(Cologne – Alemanha)

Foundazione Cuoa 
(Vicentina – Itália)
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m 2017, em Nova York (EUA), 
durante o Fórum Global 
2017, realizado na sede da 

ONU, o presidente do ISAE, Norman 
de Paula Arruda Filho, foi premiado 
com o PRME Pioneer Award. A 
premiação é destinada a lideranças 
que transformaram os princípios do 
PRME em ação nos últimos dez anos. 

Notícia

educação executiva responsável, 
incluindo presidentes 
universitários, professores, 
pesquisadores, órgãos de 
acreditação de escolas de 
negócios e estudantes, além 
de convidados de alto nível das 
Nações Unidas, do setor privado, 
da sociedade civil e da mídia. O 
objetivo do evento foi celebrar 
os dez anos de PRME e fazer um 
balanço das realizações para a 
definição de metas e estratégias 
às instituições participantes.

Para completar a celebração, o 
Relatório de Sustentabilidade 
2015 do ISAE foi premiado como 
um dos melhores do planeta 
entre as escolas de negócios. 
O material fez uma análise 
profunda sobre os 17 ODS, 
destacando as ações do ISAE 
ligadas ao tema. 

Sendo o único brasileiro premiado, 
o executivo se consolidou como 
o grande nome do Brasil quando 
o assunto é educação executiva 
responsável.

O Fórum Global 2017, realizado pelo 
PRME, reuniu mais de 300 pioneiros 
e líderes do pensamento para uma 

Ainda em 2017, o ISAE recebeu 
a acreditação internacional da 
Agência de Certificação da 
Qualidade da Educação (EQUAA), 
um acreditador internacional em 
educação, focado na área de 
negócios com interesse particular 
na América Latina. 
O reconhecimento faz com que 
a Instituição se posicione em 
nível global e gere oportunidades 
para projetos de integração e 
internacionalização. Isso também 
proporciona novas possibilidades 
de ingresso em redes de 
pesquisas, fechamento 
de parcerias e convênios. 

O ISAE foi acreditado em seus 
quatro programas educacionais: 
MsC Program (Mestrado), 
Undergraduate Program 
(Graduação), Extension Courses 
(GBAs de Curta e Média Duração 
e Programas Internacionais) e MBA 
Postgraduate (Pós e MBAs ISAE).

Imagem 21 – Norman de Paula Arruda Filho, 
presidente do ISAE; Norman de Paula Arruda 
Neto, assessor da Presidência do ISAE; Jonas 
Haertle, head do PRME; e Gustavo Loiola, 
Relações Internacionais do ISAE, durante a 
premiação em Nova York

E

21
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Abril

o ISAE, a gestão do 
relacionamento com 
stakeholders é tratada 

como um processo contínuo, 
orientado para a geração de valor 
compartilhado. A ética nas relações 
é o principal valor que norteia 
as ações do ISAE para todos os 
públicos com os quais se relaciona. 
Para traçar essas estratégias 
de relacionamento com seus 
stakeholders, a Instituição mantém 
atualizado o mapeamento dos seus 
públicos de interesse.

Linha do Tempo
ABRIL

Stakeholder

Alunos*

Docentes*

Fornecedores*

Colaboradores*

Clientes corporativos

Comunidade

Fundação Getulio Vargas

Governo*

Parceiros institucionais*

Concorrentes

Entidades financeiras

Sindicato

Descrição

Principal público do ISAE. Discentes que realizam os cursos da Instituição.

Profissionais de ensino e outras especialidades que ministram aulas nos cursos 
desenvolvidos pelo ISAE.

Agentes que ofertam produtos e serviços ao ISAE.

Todos aqueles que trabalham diretamente no ISAE, por meio de contratação ou 
prestação de serviços.

Organizações que solicitam serviços específicos ao ISAE.

Membros e entidades da região em âmbito local e nacional.

Instituição de Ensino Superior brasileira, fundada em 1944, referência na qualificação 
para administração pública e gestão do setor privado do Brasil. Como conveniado no 
Paraná, o ISAE oferece cursos lato sensu certificados pela da Fundação Getulio Vargas. 

Poderes públicos municipais e estaduais.

Organizações que apoiam ou participam de iniciativas constituídas por meio de termos 
de colaboração com o ISAE.

Instituições que atuam no mesmo nicho de mercado do ISAE e têm perfil semelhante. 
O ISAE preza pela concorrência leal e justa, respeitando os requisitos legais e 
promovendo a contribuição mútua. 

Agentes financeiros de crédito.

Instituição que preza pelos direitos trabalhistas dos colaboradores do ISAE por meio
de convênios coletivos.

N
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Na busca por estimular e manter 
o relacionamento com seus 
stakeholders, além de propagar seus 
princípios, o ISAE põe em prática 
uma série de ações em prol do 
desenvolvimento sustentável com 
seus públicos, contribuindo não só 
com sua missão, mas também com 
o futuro da sociedade. Confira as 
principais ações que acontecem no 
decorrer do ano.

Alunos

· Ponto e Contraponto: 
  Encontro que promove o debate   
  sobre empreendedorismo e  
  sustentabilidade.

· Oficinas do Perspectivação:  
  Aulas com metodologia de ensino  
  diferenciada sobre sustentabilidade, 
  compliance, finanças sustentáveis, 
  gestão ambiental, inovação 
  e empreendedorismo em 
  sustentabilidade, Objetivos de 
  Desenvolvimento Sustentável e 
  liderança para sustentabilidade.

· Evento em comemoração ao 
  Dia do Meio Ambiente: 
  Série de atividades para celebrar a   

  data. Em 2017, o evento foi composto   
  de uma exposição de fotos do 
  Relatório de Sustentabilidade 2016, 
  uma feira com microempreendedores e 
  refugiados atendidos pelo programa de 
  voluntariado da Instituição, aula sobre 
  horta orgânica e gestão ambiental e 
  show com a banda dos professores do 
  ISAE: The Masters. O evento marcou 
  ainda o lançamento do Relatório de 
  Sustentabilidade 2016.

· ISAE Business: 
  Aceleradora de startups que tem como  
  objetivo apoiar os projetos e empresas  
  selecionados, a fim de expandir a rede  
  de contatos e conhecimento, por meio 
  de eventos, oficinas e mentorias. Em 
  2017, foram 8 projetos selecionados 
  dentre 14 apresentados, sendo 
  trabalhadas as seguintes temáticas 
  com os envolvidos: gamification, 
  monetização, neurovendas, jurisdiquês 
  para startups, aptação de recursos, 
  relação com investidores e Lean Canvas.

· Visitas técnicas: 
  Para conhecer na prática a atuação 
  sustentável das empresas BMW, 
  Tetra Pak, Boticário, Arauco, Exército 
  Brasileiro, Embraco, Trützschler, AR300.

· Oferta de cursos de curta 
  e média duração: 
  Conceitos e Práticas de 
  Sustentabilidade nas Organizações; 
  Sustentabilidade  Corporativa – 
  Do Conceito à Implantação.

· Oferta de mestrado 
  na área de sustentabilidade:  
  Mestrado Profissional em 
  Governança e Sustentabilidade.

Notícia

Imagem 22 – Visita técnica para conhecer as 
ações de sustentabilidade do Grupo Boticário

Imagem 23 – Alunos graduados e membros da 
banca do ISAE Business

22

23
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Docentes

· Encontros de Sensibilização de 
  Corpo Docente: os docentes do 
  ISAE se reúnem mensalmente em 
  uma reunião de professores que foge 
  à tradicional discussão sobre notas 
  e faltas, buscando novas abordagens 
  de ensino e meios para transformar a 
  educação e a sociedade. O principal 
  objetivo é a discussão de práticas e 
  de oportunidades de desenvolvimento 
  em conjunto, visando à sustentação 
  e disseminação de atividades de 
  educação transformadora. Durante 
  o encontro, eles têm contato com os 
  conceitos que norteiam a Instituição, 
  por exemplo a sustentabilidade, e 
  discutem temas como: new mindset, 
  andragogia, neurociência, mecânica 
  quântica e educação.

Fornecedores

· Programa de Desenvolvimento da 
  Rede de Parceiros: programa criado 
  para disseminar os princípios e valores 
  da Escola de Negócios na cadeia 
  de fornecedores. Na primeira fase, 
  em anos anteriores, os fornecedores 
  foram convidados para palestras e 
  capacitações sobre sustentabilidade. 

Na segunda etapa, lançada em 
2016, foi implantado um novo 
Processo de Cadastro e Seleção de 
Fornecedores, que inclui a aplicação 
de um questionário socioambiental 
para mapear o desempenho das 
empresas em questões como direitos 
humanos, práticas trabalhistas e 
impactos ambientais. No ano passado, 
o processo passou por uma fase de 
testes e, para 2018, será refinado, ao 
mesmo tempo que será construída 
uma Política de Fornecedores, 
com orientações e expectativas da 
Instituição com relação às práticas de 
sua cadeia de fornecedores. Dessa 
forma, o ISAE fortalece sua relação 
com esses stakeholders e incentiva 
a adoção de uma postura ética e 
responsável, baseada nos preceitos 
de sustentabilidade. Ainda em 2017, 
o ISAE implementou o Programa de 
Integridade e, em todos os contratos 
assinados com prestadores de serviço, 
desde então, foi incluída a seguinte 
cláusula anticorrupção: “Para a 
execução deste contrato, nenhuma 
das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que 
seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar de quem quer que seja, tanto 
por conta própria quanto através de 

outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras 
ou não financeiras ou benefícios de 
qualquer espécie que constituam 
prática ilegal ou de corrupção sob as leis 
de qualquer país, seja de forma direta 
ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, ou de outra forma que não 
relacionada a este contrato, devendo 
garantir, ainda, que seus prepostos e 
colaboradores ajam da mesma forma”.

Colaboradores

· Capacitações em sustentabilidade: 
  anualmente, os colaboradores do ISAE 
  passam por capacitações nessa área 
  para que as atividades da Instituição 
  estejam alinhadas em toda a sua 
  estrutura. Em 2017, os colaboradores 
  participaram de uma capacitação 
  sobre os ODS, em que foi utilizada 
  a metodologia de ensino dos ODS 
  construída pelo ISAE e por escolas 
  parceiras do PRME. 

· Cursos: todos os colaboradores do 
  ISAE podem realizar os cursos de 
  curta e média duração e as oficinas 
  do Perspectivação, entre elas as de 
  sustentabilidade, de maneira gratuita. 

Imagem 24 – Encontro mensal do corpo docente do ISAE
Imagem 25 – Programa de Desenvolvimento da Rede de 
Parceiros ISAE
Imagem 26 – Colaboradores do ISAE durante capacitação 
sobre os ODS

24

25

26
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Combate à Corrupção
G4 41, 56, 57, 58 G4-SO 3, 4, 5 PG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10PRME 1, 2, 4, 5, 6 ODS 8, 9, 16, 17

Maio

esde 2000, quando 
estabelecido o 
relacionamento do 

ISAE com a ONU, a Instituição 
incorpora em seus processos de 
gestão os princípios do Pacto 
Global e do PRME, bem como os 
ODS. Além disso, o ISAE assumiu 
seu compromisso público com 
a transparência e o combate à 
corrupção ao assinar a Carta de 
Compromisso da iniciativa Call to 
Action: Anticorrupção e a Agenda de 
Desenvolvimento Global, do Pacto 
Global, em 2014.
Dessa forma, a Instituição assumiu 
como valor a adoção de uma postura 
ética e o não envolvimento em 
relações ilícitas como diretriz para 
toda a sua estrutura e colaboradores 
que a compõem, bem como à sua 
cadeia de fornecedores. A seguir, 
conheça os direcionamentos do ISAE:

Linha do Tempo
MAIO

D Conceitos norteadores Diretrizes ISAE

Outras ações

Código de Ética e Conduta, Política de Sustentabilidade, 
Conselho de Orientação Ética, Comitê de Governança 
e Sustentabilidade, Programa de Integridade, Manual de 
Comunicação e Etiqueta.

Governança

Inovação

Sustentabilidade

Empreendedorismo

Liderança

Ética
Prestação de Contas

Transparência

Equidade

Responsabilidade Corporativa

Valores

· Governança
· Inovação
· Sustentabilidade

· Empreendedorismo
· Liderança
· Ética (G I S E L E )
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Em 2017, o ISAE deu início ao seu 
Programa de Integridade. Segundo 
a Lei Anticorrupção, o programa 
consiste na implementação de 
um conjunto de mecanismos 
e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo 
à denúncia de irregularidades e na 
aplicação efetiva de códigos de ética 
e de conduta, políticas e diretrizes.

Conheça as principais iniciativas do 
programa:

· Reuniões mensais do Conselho de 
Orientação Ética com participação 
de consultores externos.

· Atualização e disponibilização do 
Código de Ética e Conduta.

· Capacitação de todos os colaboradores 
quanto ao Programa de Integridade. 

· Inclusão da cláusula anticorrupção 
nos contratos com fornecedores.

· Monitoramento de riscos corporativos.

· Divulgação de canal interno e externo 
para denúncias e tratamento delas. 

· Plano de comunicação mensal via 
Intranet. 

· Pesquisa de percepção dos 
colaboradores a respeito do 
Programa de Integridade.

· Padronização dos históricos dos 
lançamentos contábeis, atendendo 
às recomendações de compliance.

· Verificações prévias à contratação 
de fornecedores e prestadores 
de serviços quanto a condutas 
antiéticas. 

· Avaliação de valores éticos em 
processos seletivos. 

Em maio de 2017, a Instituição 
realizou a Pesquisa de Percepção 
do Colaborador a respeito do 
Programa de Integridade, para 
identificar o grau de aplicabilidade 
e receptividade da iniciativa. Na 
sequência alguns indicadores:

· 80% de participação na pesquisa.

· 72% avaliam como satisfatórias as 
ações do Programa de Integridade. 

· 79% avaliam como satisfatórios 
os conteúdos apresentados na 
capacitação para aplicação prática.

· 50% dos colaboradores 
consultaram o Código de Ética 
e Conduta somente durante o 
treinamento, sendo essa uma 
oportunidade de melhoria. 

· 100% das denúncias 
encaminhadas foram tratadas.

Como resultado desse esforço, o 
ISAE, por meio do Conselho de 
Orientação Ética, irá se inscrever, em 
2018, para participar do programa 
Empresa Pró-Ética, promovido 

Notícia

Imagem 27 – Programa de Integridade: 72% dos colaboradores avaliam o programa como satisfatório

pelo Ministério da Transparência 
em parceria com o Instituto Ethos, 
a qual consiste em fomentar a 
adoção voluntária de medidas 
de integridade pelas empresas, 
por meio do reconhecimento 
público daquelas que se mostram 
comprometidas em implementar 
medidas voltadas para a prevenção, 
detecção e remediação de atos de 
corrupção e fraude. 

27
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Junho

Sistema de Gestão 
Ambiental ISAE reúne 
uma série de processos 

e ações que abrangem a 
comunidade ISAE (stakeholders 
da Instituição). A política de 
sustentabilidade descreve e norteia 
a responsabilidade do ISAE diante 
do meio ambiente – orienta-o no 
tratamento de questões ambientais, 
impactos organizacionais e 
respectivas ações para fortalecer a 
sustentabilidade da Instituição.

Com a finalidade de identificar, 
conscientizar e controlar os passivos 
ambientais oriundos das suas 
atividades, o ISAE conta com um 
sistema de medição de indicadores 
referentes à geração de resíduos 
sólidos, gases de efeito estufa e 
consumo de água e energia. Além 
disso, realiza campanhas constantes 
de redução do consumo e realiza 
uma grande ação em comemoração 
ao Dia do Meio Ambiente, em que 
todos esses assuntos são tratados. 

O gasto total de energia elétrica em 2017 foi de 
186.285 kW, o que representou um aumento de 7% 
no consumo, quando comparado com 2016. A fim 
de reverter esse quadro, para 2018 foram lançadas 

metas de sustentabilidade de redução de consumo 
que envolvem todos os colaboradores.

Linha do Tempo
JUNHO

O Indicadores de consumo

Energia

25000
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15000
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0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2016 2017

Consumo de Energia 2016 - 2017
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Em 2017, o volume total de água 
consumido foi de 1.193 m³, o 

que representou uma redução 
de 10%, quando comparado ao 
ano anterior. Porém, embora o 

ISAE conte com uma cisterna 
onde capta água da chuva para 

reutilizar nos banheiros masculinos 
da Instituição, em 2017, a 

cisterna apresentou defeitos, o 
que impossibilitou a captação e 

impediu uma redução ainda maior 
no consumo de água encanada. 

Linha do Tempo
JUNHO

Água
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A partir de setembro de 
2017, o ISAE passou a fazer a 
compostagem de todo o seu 

resíduo orgânico. A ação já foi 
responsável pela redução de 7% 
do lixo antes encaminhado para 

destinação em aterro sanitário, por 
meio da coleta da Prefeitura de 
Curitiba. Ainda em 2017, o ISAE 

passou a descartar todo o lixo 
reciclável de maneira integrada.

Em virtude dessas mudanças, foi 
realizada uma grande campanha 

de descarte correto e redução do 
lixo. A atividade contribuiu ainda 

com a redução de 39% do lixo 
reciclável da Instituição.

Linha do Tempo
JUNHO

Resíduos

2016 2017

Resíduo não 
reciclável

Resíduo
reciclável

87,500

70,000

52,500

35,000

17,500

0

Quantidade

0 unidades/mês

1 kg/mês

3333,33 l/mês

1866,66 l/mês

200 l/mês

Resíduo não reciclável

Resíduo gerado

Lâmpada fluorescente

Sólidos contaminados

Orgânicos*

Rejeito*

Resíduo de jardinagem

Quantidade

461,66 kg/mês

Resíduo não reciclável

Resíduo gerado

Plástico

Metal

Papel

Eletrônico

Vidro

Papelão
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Inventário de Emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa)

Através de consultoria externa, anualmente o ISAE realiza o seu Inventário 
de Emissões de Gases de Efeito Estufa, procurando monitorar impactos 
ambientais causados por sua atividade.

Resumo das emissões:

· A emissão total de GEE do ISAE no ano de 2017 foi de 490,58 tCO2e, sendo 
96% destas emissões computadas no escopo 3 e 4% no escopo 2;

· Os gases estufa emitidos pelo ISAE foram de 3 diferentes tipologias, CO2 
(484,56 ton.), CH4 (0,05 ton.) e N2O (0,02 ton.). As emissões de CH4 e N2O 
representam 1,23% das emissões de CO2e;

Escopo

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

Categoria de Emissão

Emissões diretas da organização

Aquisição de Energia Elétrica

Viagens a negócios (avião)
Viagens/deslocamento a negócios (ônibus)
Deslocamento de funcionários (casa<->trabalho)
Resíduos sólidos gerados na operação (aterramento)
Resíduos sólidos gerados na operação (compostagem)

As emissões relatadas foram calculadas separadamente por fonte e GEE, 
através da aplicação de fatores de emissões documentados e reconhecidos 
na comunidade científica. Para assegurar a qualidade do inventário e a 
consistência com os objetivos do Programa Brasileiro GHG Protocol, foram 
utilizadas no desenvolvimento do inventário as ferramentas do programa.

· As emissões resultantes da aquisição de energia elétrica totalizaram 17,18 
tCO2e que representa 4% das emissões totais;

· As emissões do escopo 3 representam 96% do total das emissões. O 
deslocamento de funcionários (casa-trabalho) é responsável por 58% (275,54 
tCO2e) do total das emissões do escopo 3, subsequente, temos a segunda 
categoria de maior representatividade, viagens a negócios (aérea) com 41% 
(193,07 tCO2e). Estas duas categorias são responsáveis por 95,5% das emissões 
totais.

Categoria

Resíduos gerados nas 
operações (aterrados)

Resíduos gerados na 
operação (compostagem)

Viagens a negócios (aérea)

Viagens/deslocamento a 
negócios (terrestre)

Deslocamento de 
funcionários 
(casa – trabalho)

Total

Emissões 
(tCO2e)

0

1,40

193,07

3,37

275,54

473,38

Emissões
de CO2 
Biogênico (t)

5,44

0

0

0,77

22,56

28,77

Remoções 
de CO2 
Biogênico (t)

0

0

0

0

0

0
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Indicador

Emissões totais por aluno

Emissões de deslocamento 
por funcionário

Emissões de viagens aéreas 
por trecho

Unidade

kg de CO2e/aluno

ton.de CO2e/funcionário

kg de CO2e/trecho voado

Indicadores de desempenho

2017

90,19

2,15

56,59

Escopo

1

2

3

Categoria

Emissões fugitivas

Emissões fugitivas

Efluente gerado
na operação

Exclusões

Detalhamento

Fluido refrigerante empregado na 
organização não é regulamentado 
pelo Protocolo de Kyoto

Os agentes extintores foram reciclados 
pelo fornecedor

Efluente sanitário tratado em ETE pública 
com sistema de tratamento aeróbio

Ação
Consultoria ambiental

Transporte de resíduos

Campanhas de conscientização

Manutenção da horta orgânica
e compostagem

Total

Valores (R$)
5.000

9.500

2.000

2.000

18.500

Custos

Os gastos totais da Instituição com a gestão ambiental são descritos a seguir:
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Em junho de 2017, em comemoração 
ao Dia do Meio Ambiente, o ISAE 
realizou um evento com uma 
programação que buscava promover 
o desenvolvimento sustentável. Entre 
as atrações, estavam comida síria 
e artesanato, produtos feitos por 
refugiados que vivem em Curitiba 
e foram atendidos pelo Programa 
Uaná, e exposição de fotos.

Outra atividade programada foi 
a oficina Como Ter a sua Própria 
Horta Orgânica, que ensinou aos 
participantes como plantar, cultivar e 
manter uma horta em casa. O Dia do 
Meio Ambiente também contou com 

Notícia

Imagem 28 – Ações em comemoração ao Dia do 
Meio Ambiente

Imagem 29 – Logo da Campanha Descarte Correto

Imagem 30 – Selo entregue às áreas do 
ISAE pelo descarte correto

ISAE lançou a Campanha Descarte 
Correto, a qual contava com uma 
competição entre áreas e tinha a 
equipe de limpeza como membro 
do júri. A intenção era premiar, 
com um selo verde, os setores que 
estavam descartando corretamente.

Entre as ações da campanha, 
também estava a realização de 
compostagem de seus resíduos 
orgânicos e o uso do composto 
na horta orgânica, assim como 
atualização dos materiais de 
comunicação referentes ao descarte 
dos resíduos.

Com o esforço da campanha de 
comunicação e a instalação das 
composteiras, o ISAE reduziu em 7% 
o rejeito e em 39% o lixo reciclável 
da Instituição.

uma oficina sobre gestão ambiental 
e o lançamento do Relatório de 
Sustentabilidade 2016. 

Entre as atrações culturais, foi 
realizado um show com a banda The 
Masters, formada por professores 
do ISAE. Todas as atividades 
programadas visavam promover a 
reflexão sobre a sustentabilidade de 
maneira integral.   

Ainda em 2017, com o objetivo 
de diminuir a quantidade de 
resíduos gerados e conscientizar os 
colaboradores quanto à importância 
do descarte de forma adequada, o 

2828

28

29

30
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EC
G4
LA

G4
HR19, 10, 11, 54, 55 5 1, 4, 6, 8, 10, 13, 16 1, 2, 4, 5, 7 PG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ODS 3, 5, 8, 9, 10, 17

Julho

ISAE preza por manter sua 
gestão humanizada, por isso 
investe no desenvolvimento 

de seus colaboradores visando 
promover um clima organizacional 
saudável  e agregar valor 
competitivo aos seus negócios. 
O compromisso ético e o foco nas 
pessoas e em ações sustentáveis 
são pressupostos da gestão para a 
geração de resultados. Assim, a área 
de Gestão de Pessoas conta como 
sua missão:

Linha do Tempo
JULHO

O
PRME 1, 2, 4, 5, 6

Variação do salário mais baixo comparado 
ao salário mínimo local: 23,85%. 

Variação do salário mais baixo comparado 
ao salário mínimo local: 10,12%. 

Unidade Curitiba Unidade CuritibaUnidade Londrina UnidadeLondrina

44%

23%

77%
56%

*Todos cobertos por acordos de negociação coletiva.   
 

*Todos regulamentados pela Política de Desempenho IN-01.2017.

Assegurar o diferencial 
competitivo do 
negócio, promovendo 
desenvolvimento, 
disseminação e retenção 
de competências 
em um ambiente 
inspirador e motivador 
de colaboração e 
aprendizagem.

“
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Categoria Funcional Feminino Masculino

Gerente

15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 Total Geral

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Londrina

Londrina

Londrina

Londrina

Londrina

Coordenador

Supervisor

Analista

Assistente

Auxiliar

Jovem
Aprendiz

Estagiário

Professor

Total Geral

2% 1%

2% 1%

1%

1%

5%

1%

4% 6%

2% 1%

1%

2% 2%

14%

1%

2% 1%

1%

1%1%

1%

9% 5%

11% 4%

2%

1%

2% 2%

31%

15%

1%

2%

2%

2% 2%

2%

1%

1%

4%

4%2%

10%

10%

1% 1%

1%

1%

2%

1%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

7%

7%

1%

1%

1%

1%

21%

29%

8%

4%

13%

100%

anos anos anos anos anos anos

10%
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Segurança e saúde ocupacional
· Índice de retorno de licença-maternidade: 75%.
· Taxa de absenteísmo: Curitiba – 1,95%; Londrina – 2,37%. 
· Doenças ou lesões ocupacionais: não há registros.
· Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças 
relacionadas à sua ocupação: 5 colaboradores (serviços gerais).
· Brigada de incêndio: formada por 16 colaboradores (também 
capacitados em saúde e segurança).

Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos 
formais com sindicatos 

Contratações e rotatividade

Tópico

Entrega de uniformes

Aceitação de atestados médicos em até 
2 (dois) dias após o retorno ao trabalho

Recibo de entrega de atestado médico

Status

Realizada 

Realizada 

Em processo de adequação

*Proporção entre o mais bem pago e a remuneração média de todos os colaboradores: 495%.

* O salário dos professores está atrelado a carga horária e publicações. 

Reclamatórias trabalhistas 
Houve 4 reclamatórias trabalhistas, mas nenhuma solucionada em 2017.  
   
Indicadores de remuneração*
A política salarial do ISAE é estabelecida pelo Programa Anual de Gestão por 
Competência. As remunerações variam em função de tempo de empresa, 
atribuições e performance, considerando  propósito da instituição, metas e 
resultados.

Auxiliar Curitiba

Auxiliar Londrina

Assistente Curitiba

Assistente Londrina

Analista Curitiba

Analista Londrina

Coordenadores

Supervisores

Professores

Jovem Aprendiz

Estagiários

R$ 1.550,88

R$ 1.940,50

R$ 2.708,49

R$ 2.200,03

R$ 3.639,13

R$ 7.664,27

R$ 4.182,42

R$ 5.119,02

R$ 672,00

R$ 879,35

R$ 1.831,19

R$ 1.787,47

R$ 2.577,02

R$ 3.780,93

R$ 3.333,97

R$ 7.238,81

R$ 6.640,48

R$ 879,35 
 

15%

-9%

-5%

4%

-6%

23%

0%
 

18%

-8%

-5%

4%

-6%

30%

0%
 

Variação 
(%) em 
relação ao 
salário dos 
homens

Feminino Masculino

Proporção 
(%) em 
relação ao 
salário dos 
homens

Admitidos 39%

43% 35%

45% 14% 2%

4%17%Demitidos

Taxa de 
rotatividade

Taxa de rotatividade geral de 2017

Curitiba

10,54% 10,93% 3,90%

26,17%

0,78%

Londrina

Curitiba Londrina
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Política de Comissão para as áreas 
Financeira, Soluções Corporativas e 
Áreas Comerciais.

Subsídio de 100% para indicações feitas 
pelo Comitê de Desenvolvimento 
e de 50% para solicitações próprias 
(MBA, pós-graduação, pós MBA, 
módulo internacional e mestrado) e 
50% para graduação.

Plano de saúde Amil com cobertura 
estadual, sendo 80% custeado pelo 
ISAE.

Plano de assistência odontológica 
MetLife com cobertura nacional, 
abrangendo 230 procedimentos 
odontológicos.

O colaborador pode optar por 
auxílio-refeição ou alimentação. 

Seguro de vida MetLife com 
cobertura internacional, 
contemplando também auxílio-
funeral estendido aos familiares.

Empréstimos concedidos ao 
colaborador em situações específicas, 
como óbitos de familiares e doenças.

Empréstimo concedido pelos 
bancos Itaú e CEF, com taxas 
reduzidas.

Subsídio de 150,00 por mês para 
colaboradores que têm interesse 
em realizar cursos do idioma.

No aniversário, o colaborador 
ganha o dia de folga.

Próximo à data, cada colaborador 
recebe um brinde para dividir com 
sua família.

Festa aberta a todos os 
colaboradores e familiares, com 
realização de sorteios de brindes 
aos participantes.

Presente no valor de R$ 300,00 

Próximo à data de nascimento 
do filho do colaborador, o ISAE 
organiza um chá de fraldas e 
entrega um presente no valor 
de R$ 300,00.

Política de bonificação

Subsídio educação

Assistência médica*

Plano odontológico*

Auxílio-refeição ou alimentação

Seguro de vida

Assistência financeira

Empréstimo consignado

Curso de inglês*

Abono aniversário*

Presente de Natal

Celebração de fim de ano

Presente de casamento

Chá de fraldas

*Benefícios que colaboradores até 20h não recebem.

Benefícios
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Compliance –  Por meio do Programa de Integridade 
ISAE, foi disponibilizado o curso de Compliance para 
todos os colaboradores de Curitiba e Londrina. O curso 
foi ministrado pela consultoria Eticca Compliance, 
contruibuindo para fornecer critérios e diretrizes de 
condutas éticas.

Conselheiros – Os conselheiros do ISAE também 
passaram por um programa de formação  em 2017. 
Como detalhado no capítulo Governança no ISAE, o 
objetivo do programa era desenvolver os conselheiros 
que compõem os Conselhos de Administração e Fiscal 
do ISAE, trazendo-lhes ainda mais expertise para 
conduzirem a gestão da Instituição.

Imagem e Etiqueta 
Corporativa – Com o objetivo 
de reforçar a marca ISAE 
como Escola de Negócios, a 
Academia ISAE promoveu este 
curso a todos os colaboradores. 
Composto de cinco encontros, 
o programa, liderado pela 
consultora de imagem Claudia 
Piantini, trouxe de forma prática 
a importância dos universos 
visuais no mundo corporativo.

Imagem 32 – Claudia Piantini ministrando o curso de Imagem e Etiqueta Corporativa

Figura 31 – Curso de Metodologias Ativas para professores

Metodologias Ativas – O programa, voltado para o desenvolvimento do 
corpo docente ISAE, estimula o conhecimento e o aprendizado de novas 
metodologias educacionais e o uso de ferramentas tecnológicas para 
incrementar a rotina na sala de aula. O curso contou com a presença de 50 
professores e debateu temas como: flipped classroom, peer instruction, think-
pair-share, peer-2-peer, jigsaw classroom, design thinking, entre outras.

Gerenciados pela Academia ISAE, os programas de treinamento e 
desenvolvimento promovem o aprimoramento das competências dos 
colaboradores – com o objetivo de estimular um ambiente de aprendizado 
individual e coletivo, assegurando resultados sustentáveis, alinhados aos 
objetivos estratégicos da instituição e ao desenvolvimento pessoal e 
profissional.

Além de treinamentos específicos, os colaboradores são estimulados a 
realizar os cursos abertos da própria Instituição. Confira, a seguir, alguns dos 
treinamentos ofertados em 2017.

Notícia
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Cargo

Auxiliar

Assistente

Analista

Supervisor

Coordenador

Gerente

Diretor

Professor

Estagiario

Jovem Aprendiz

Total Geral

Feminino 

79:30:00

2739:10:00

1600:10:00

217:30:00

368:30:00

44:30:00

86:30:00

56:30:00

61:30:00

17:00:00

5270:50:00

Masculino

1018:00:00

763:30:00

610:00:00

39:30:00

518:30:00

39:00:00

17:00:00

102:00:00

66:00:00

3221:30:00

Total Geral

1097:30:00

3502:40:00

2210:10:00

257:00:00

887:00:00

83:30:00

151:30:00

158:30:00

127:30:00

17:00:00

8492:20:00

No ano de 2017 foram realizadas mais de 8492 horas de treinamento e 
desenvolvimento para os colaboradores, conforme quadro apresentado 
abaixo:

Brigada de Incêndio – Em 2017, 
16 colaborados passaram pelo 
curso para formação da Brigada 
de Incêndio do ISAE. O grupo 
formado por voluntários foi 
treinado para atuar na prevenção, 
abandono e combate a um 
princípio de incêndio e para 
prestar os primeiros socorros em 
caso de necessidade.   

Imagem 34 – Treinamento da Brigada de Incêndio ISAE
Imagem 33 – Colaboradores do ISAE trabalhando no projeto Brilho no Olho do Cliente

Clube dos Apaixonados por Desafios – Em 2017, o Comitê de Inovação do 
ISAE deu início ao concurso Clube dos Apaixonados por Desafios. A intenção 
era fomentar um ambiente favorável à inovação no ISAE. O clube estimulava 
os colaboradores a formarem equipes e a proporem soluções para problemas 
de processo do ISAE. Ao fim, os melhores projetos foram selecionados e os 
colaboradores passaram a trabalhar para implantá-los, trabalhando também 
o autodesenvolvimento. Os projetos de 2017 foram: Educação 4.0; Brilho no 
Olho do Cliente; Duas Cidades – Um só ISAE; Programa de Bem Estar.
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Sustentabilidade na Educação 
PG 10 ODS 17

Agosto

ISAE nasceu com a proposta 
de ser inovador, alinhando 
as melhores práticas de 

gestão corporativa às tendências 
do mercado e aplicando esse 
conteúdo diferenciado no seu 
currículo pedagógico. O resultado 
final é um portfólio de produtos 
e serviços que inspiram os alunos 
a se autodesenvolverem e a 
aprimorarem competências que 
possam ser aplicadas em seu 
ambiente profissional. 

DNA ISAE

Inspirado nos conceitos de Paulo 
Freire e Jacques Delors, o DNA ISAE 
é uma metodologia de educação 
transformadora aplicada à Era do 
Conhecimento e da Inovação. A 
seguir, conheça a base conceitual 
e a geração do conhecimento 
transversal do DNA ISAE.

Linha do Tempo
AGOSTO

O
PRME 1, 2, 3, 4, 5, 6

Valorizar a aprendizagem

Mudar referências/posturas

Incentivar a autonomia 
intelectual

Promover uma comunidade 
de aprendizes

1º Ensinar é inspirar 
competências

2º O aluno aprende também 
fora da escola e do professor

3º O aluno é protagonista e 
proativo na sua aprendizagem

4º O professor é articulador 
e potencializa a sinergia de 
aprendizes

5º O modelo de aprendizagem 
precisa ser híbrido

6º O modelo de aprendizagem 
precisa ser aplicável

7º O modelo de aprendizagem 
precisa ser mensurável e 
oferecer indicadores claros: 
conheço (C) + aplico (H) + 
assumo (A) + defendo (V) + 
entrego (E)

Análise e discussão 
prévia

Desenvolvimento das 
habilidades

Mensuração de 
conhecimentos

Desescolarização

Aluno protagonista

Professor como 
articulador

Aprendizagem híbrida

Valores Metodologia aplicada ResultadosPrincípios da educação 
transformadora

Base Conceitual Conhecimento Transversal
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Graduação

A graduação em Processos Gerenciais 
do ISAE contaram com as seguintes 
disciplinas de sustentabilidade:
· Fundamentos da Sustentabilidade 
Empresarial.
· Ética e Responsabilidade Social.
· Desenvolvimento Sustentável.
· Gestão e Planejamento Estratégico 
para a Sustentabilidade.

Cursos de Curta e Média Duração

· Sustentabilidade Corporativa: Do 
Conceito à Implantação – Aberto.
· Dimensões e Ferramentas para 
Práticas Organizacionais Sustentáveis 
– In company para a Cooperativa 
Agrária.
· Palestra Responsabilidade Social, 
Ética e Sustentabilidade – In 
company para a DJ Imóveis em 
Londrina.
· Sustentabilidade Corporativa – In 
company para o Sebrae.

Com base nesses conceitos, o ISAE constrói seus cursos, em diversos formatos. 
Confira, na sequência, os produtos relacionados à sustentabilidade ofertados 
em 2017:

Imagem 35 – Alunos do curso de Sustentabilidade Corporativa em disciplina sobre os ODS

Imagem 37 – Equipe do ISAE e da Arcos Dorados em preparação para o início do curso 

Imagem 36 – Alunos do curso in company do Sebrae

37
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Imagens 39 – Alunos em atividades do Perspectivação.

Perspectivação

Este modelo educacional exclusivo 
do ISAE é voltado para a formação 
de líderes globalmente responsáveis 
e explora a inter-relação de 
competências, combinando teoria 
e prática para oferecer uma visão 
global dos processos corporativos. 
O Perspectivação atua de forma 
complementar aos cursos regulares 
do ISAE com:
· Orientação aos alunos. 
· Recepção aos alunos.
· Seminário de Contextualização. 
· Oficinas de Aprendizagem. 
· Plano de Desenvolvimento Pessoal. 
· Coaching.  
· Projeto Vivenciando a Empresa.   
· Desafios Experienciais.    
· Programa Uaná.  
· Relações Internacionais.  
· Aceleradora ISAE Business. 
· Pesquisas e publicações.    

Confira alguns dados de 2017 
relacionados ao Perspectivação:

39

39

· 1.833 participações 
nas oficinas, dentre os quais: 
178 colaboradores, 11 alunos da 
graduação, 10 professores, 485 
ex-alunos.

· 90 Oficinas de Aprendizagem, 
com 46 novos temas e 5 atividades 
diurnas.

· 5 visitas técnicas.

· Índice de satisfação 
com o programa: 8,5.

· 96 oficinas, entre elas as seguintes 
de sustentabilidade: Como Incluir 
os ODS na Estratégia Corporativa 
e Agregar Valor Liderança para a 
Sustentabilidade; Gestão Ambiental: 
uma Necessidade ou Obrigação?; 
Liderança Sustentável; Finanças 
Sustentáveis; Governança e 
Sustentabilidade. 

· 4 Desafios Experienciais: rafting, 
stand up paddle, balonismo, oficina 
gourmet Sabor do Aprendizado.
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Prêmio Ozires Silva de 
Empreendedorismo Sustentável 

Desde 2007, anualmente, o ISAE 
promove o Prêmio Ozires Silva de 
Empreendedorismo Sustentável, para 
reconhecer os melhores projetos que 
contribuem para o desenvolvimento 
da sociedade.

Estes são classificados nas categorias 
Empreendedorismo Social, 
Empreendedorismo Ambiental, 
Empreendedorismo na Educação e 
Empreendedorismo Econômico; bem 
como nas modalidades Empresarial 
(empresa de micro e pequeno porte, 
empresa de médio porte, empresa 
de médio-grande e grande porte), 
Acadêmico (graduação e pós-
graduação) e Pessoa Física (plano de 
negócio).

Com o objetivo de aliar a iniciativa 
aos ODS, da ONU, desde a edição de 
2016 os candidatos relacionaram seus 
projetos aos ODS. Em 2017, foram 
inscritos 128 projetos, oriundos de 
dez estados do país. Dos inscritos, 
17 foram premiados nas quatro 
categorias citadas.

Imagem 40 – 10ª Edição do Prêmio Ozires Silva 
de Empreendedorismo Sustentável (Foto: Daniel 
Castellano/Gazeta do Povo)

Programa Stricto Sensu

Voltado para a temática Governança 
e Sustentabilidade e em sua 
quinta turma, o Programa de 
Pós-graduação em Governança e 
Sustentabilidade (PPGS), reconhecido 
e recomendado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) foi criado em 
2013 com o objetivo de oferecer 
um curso de mestrado que estimule 
a produção de conhecimento 
aplicado em temas atuais, como 
Desenvolvimento Sustentável, 
Governança Organizacional, 

Programas Lato Sensu

Os cursos de pós-graduação e 
MBA contaram com as seguintes 
disciplinas de sustentabilidade:
· Seminário de Contextualização 
(Conceitos Iniciais de Sustentabilidade).
· Sustentabilidade Corporativa.
· Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável.
· Sustentabilidade e Governança 
Corporativa.
· Ética e Sustentabilidade.
· Crenças e Sustentabilidade.
· Gestão da Sustentabilidade 
Financeira.
· Liderança para a Sustentabilidade.

Imagem 38 – Alunas do mestrado ISAE em 2017, 
com o professor Norman de Paula Arruda Filho 
e os convidados Leopoldo Erthal, gerente de 
Sustentabilidade da BMW Brasil, e Umesh Mukhi, 
professor da Audencia Business School

Governança Pública, Governança de 
Redes Interorganizacionais, Inovação, 
Internacionalização, Políticas 
Públicas, Sustentabilidade
e Tecnologias Ambientais. 

Seguindo as diretrizes dos ODS e os 
PRMEs, o Mestrado Profissional em 
Governança e Sustentabilidade é o 
primeiro do Brasil a abordar essas 
duas áreas do conhecimento, com 
o objetivo de formar lideranças que 
promovam a governança responsável 
e a sustentabilidade corporativa.

38 40
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Imagem 42 – Alunos do curso de verão, durante visita 
técnica à Ópera de Arame, em Curitiba.

Imagem 41 – Integrantes da Cátedra Ozires Silva, com o seu patrono e o presidente do ISAE, Norman de Paula 
Arruda Filho

Em 2017, atento às tendências e 
demandas, o ISAE lançou um novo 
produto: os Summer Courses. Os 
cursos de verão são programas 
voltados para estrangeiros que 
proporcionam uma vivência da 
realidade acadêmica do Brasil, além 
de aprendizado sobre a cidade de 
Curitiba e sua cultura. As aulas são 
ministradas em inglês e ocorrem de 
junho a agosto, sendo duas semanas 
por mês.

Em agosto de 2017, teve início 
o Cutting-Edge Practices on 
Sustainability, que abordou 
os principais conceitos de 
sustentabilidade aliando-os com 
inovações urbanas. O programa, 
coordenado pela professora Fabiana 
Crivano, contou com alunos brasileiros 
e alemães e proporcionou visitas 
técnicas em organizações para estudo 
de suas práticas em sustentabilidade 
(Edifício A3000, Elo Apoio Social e 
Ambiental, Unidade 3 RCC do Exército 
Brasileiro, Ippuc, Grupo Trützschler). 

Além disso, os alunos realizaram tour 
por Curitiba e frequentaram aulas 
sobre governança e sustentabilidade, 
global mindset: mentalidade 

Notícia

global do líder e sua abordagem 
sustentável para os negócios, 
sustentabilidade e diplomacia 
multissetorial, entre outros assuntos. 
“Foi uma experiência incrível. 
Acredito que daqui dez anos vou 
olhar para trás e ainda acharei o 
que vivenciamos maravilhoso”, 
relata a professora alemã, Monika 
Kolb.

Para 2018, o ISAE está construindo 
uma programação de cursos de 
verão com outras temáticas.

Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis

A Cátedra foi lançada em Curitiba em fevereiro de 2011, durante a 
cerimônia de premiação do IV Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo 
Sustentável. O objetivo geral da cátedra é ser um centro de referência em 
empreendedorismo e inovação sustentáveis, disseminando essa cultura. Visa 
desenvolver nas pessoas um perfil empreendedor para que criem, conduzam 
e implementem novos planos de vida, trabalho, estudos e negócios. Saiba 
mais sobre a Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo e Inovação 
Sustentáveis em: catedraozires.blogspot.com.br.
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Terceiro Setor  Setembro

ntre as ações que fazem parte 
da história do ISAE, estão as 
relacionadas com o apoio ao 

terceiro setor. O relacionamento da 
Escola de Negócios com o terceiro 
setor se dá por meio de atividades 
educacionais que estimulam o 
desenvolvimento de competências 
que permitam a essas organizações 
e às pessoas se autodesenvolverem 
e desenvolverem seus negócios, 
bem como a promoção de ações 
sociais de arrecadação.

Entre as atividades da Instituição 
estão: 

Programa Uaná
 
É um programa de voluntariado, que 
incentiva os alunos, colaboradores 
e professores do ISAE a aplicarem 
seus conhecimentos na gestão de 
micro e pequenas empresas e em 
organizações sociais paranaenses, 
por meio de assessoria voluntária. 

Linha do Tempo
SETEMBRO

E Uaná Refugiados

Projeto de capacitação voltado 
a imigrantes e refugiados, com 
a proposta de oferecer uma 
oportunidade de recomeço, 
formando líderes que compartilham 
seus conhecimentos e contribuem 
para fortalecer a economia local. 

Ações sociais

Campanhas sociais de arrecadação 
que beneficiam crianças e 
comunidades do entorno.

Bolsas de estudo

A fim de contribuir com o 
desenvolvimento da comunidade 
local, a Instituição oferta bolsas 
de estudos de até 100% em seu 
curso de graduação. Para seus 
colaboradores, são ofertadas bolsas 
de 50% ou 100% em cursos de MBA 
e mestrado.

Notícia

Em 2017, teve início o ciclo anual 
do Programa Uaná. No total, houve 
124 voluntários inscritos: 61 alunos, 
50 ex-alunos, 7 professores e 6 
colaboradores. As instituições do 
Terceiro Setor que participaram do 
Ciclo de Formação Integrada foram 
21, em quatro áreas: Gestão de 
Pessoas, Comunicação/Marketing 
e Mídias Sociais, Captação de 
Recursos, Sustentabilidade.
  
O ISAE também deu continuidade 
ao Uaná Refugiados. Em parceria 

com a Linyon, Adus e Unilehu, 
a Instituição realizou um curso 
de informática básica para os 
refugiados. Participaram 43 
migrantes e refugiados dos seguintes 
países: Congo, Guiné-Bissau, Haiti, 
República Dominicana e Síria. Em 
paralelo, foi lançado o Programa de 
Desenvolvimento e Aprimoramento 
para Imigrantes e Refugiados, 
desenvolvido em parceria com a 
Adus, Unilehu, Linyon e Aliança 
Empreendedora.

Imagem 43 – Encontro das ONGs atendidas com os voluntários do Programa Uaná
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O ISAE, juntamente a outras empresas, 
é parceiro da Rede Brasil do Pacto 
Global no projeto Empoderando 
Refugiadas. O objetivo do programa 
é empoderar um grupo de mulheres 
refugiadas de São Paulo com 
orientação profissional e acesso a 
oportunidades de trabalho e de 
networking. O projeto também tem 
o objetivo de sensibilizar empresas 
sobre a questão dos refugiados no 
Brasil. O ISAE é parceiro do programa, 
oferecendo sessões de coaching 
e mentoring a distância para as 
participantes. Quatro coaches (alunos 
e ex-alunos) voluntários estiveram em 
São Paulo, no mês de março, para um 
primeiro encontro com as refugiadas 
assessoradas pelo programa. 

As ações sociais registraram números 
importantes de arrecadação e doação, 
beneficiando tanto a comunidade 
quanto o público interno:

A Escola de Negócios também 
lançou o Projeto Transbordar, 
que objetiva a criação de um 
grupo composto de profissionais 
identificados e selecionados, 
pelos alunos da graduação em 
Processos Gerenciais, como 
líderes inspiradores. Esse 
grupo, chamado de Conselho 
de Líderes Inspiradores da 
Comunidade (Clic), terá o objetivo 
de eleger e identificar para o 
vestibular candidatos que terão 
suas vidas transformadas com 
a oportunidade de cursar a 
graduação tecnológica da 
Faculdade ISAE Brasil em 2018.

A Faculdade ISAE 
Brasil acredita no 
poder transformador 
da educação. Dessa 
forma, empoderar 
nossos alunos para 
ações como a criação 
desse grupo, que terá a 
oportunidade de alterar 
vidas, é extremamente 
engrandecedor”, 

Celebra Claudio Skora, 
diretor de Educação da Instituição.

Imagem 46 – Convite do Projeto Transbordar a um 
líder da comunidade

· Campanha do agasalho: 
Arrecadação de roupas e cobertores 
para a campanha Doe Calor, da 
Prefeitura de Curitiba.

· Ação de Dia das Crianças e Natal: 
Doação de brinquedos para as 
crianças do CEI Nazareno Cenaza e 
CEI Infância Colorida.

· Doação de alimentos orgânicos: 
Doação de frutas e legumes 
colhidos na horta orgânica do ISAE 
para o CEI Nazareno Cenaza e para 
os colaboradores do ISAE.

· Arrecadação de donativos: 
Alimentos arrecadados em eventos 
do ISAE e doados para o CEI 
Nazareno Cenaza e a Casa de 
Recuperação Nova Vida (Crenvi).  

Imagem 45 – Refugiados durante curso de 
informática no ISAEImagem 44 – Colheita da horta orgânica do ISAE destinada a colaboradores e instituições parceiras
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MaterialidadeOutubro

esde 2016, o ISAE tem investido na consulta aos stakeholders, por meio 
de pesquisa on-line, para construir seu processo de materialidade. Em 
outubro, nove atributos foram selecionados como potenciais temas 

para serem apresentados no Relatório de Sustentabilidade 2018. 

Linha do Tempo
OUTUBRO

D
Esses atributos foram escolhidos com 
base nas ações de sustentabilidade 
e nos indicadores da GRI. Com 
base neles, foi construída uma 
pesquisa on-line, aplicada aos 
principais stakeholders da Instituição: 
colaboradores, professores, alunos, 
fornecedores e conselheiros. 
No total, 233 pessoas foram 
entrevistadas.

Cada um dos respondentes ordenou 
os atributos seguindo uma ordem 
de importância, do 1° ao 10° lugar. 
Conforme a ordem de importância, 
o atributo recebeu um peso. O 1° 
lugar recebeu nota 10 e o último 
nota 1. Assim, com base nesse 
mecanismo, foi construída a matriz 
de materialidade do ISAE:

  Ações de gestão ambiental  
  da instituição: monitoramento 

da geração de resíduos, índices 
de consumo e reaproveitamento 
de recursos como energia, água e 
papel, índices de emissão de gases 
de efeito estufa, campanhas de 
conscientização e redução do uso de 
recursos.

  Sustentabilidade nos cursos,   
  módulos internacionais, 

oficinas, palestras e atividades 
extraclasse para alunos e professores.

  Perfil dos alunos, professores   
  e colaboradores: faixa etária, 

gênero, funções, região de origem.

  Desempenho econômico do 
  ISAE: valor de receita, custos 

operacionais, balanço de salários 
e benefícios de empregados e 
pagamento para provedores de 
capital.

  Responsabilidade social: 
  combate à corrupção, apoio 

a organizações do terceiro setor, 
campanhas solidárias, direitos 
humanos, questões trabalhistas, 
saúde e segurança do trabalho.

  Canais de comunicação do 
  ISAE com o público interno e 

externo e como a sustentabilidade é 
disseminada nesses veículos.

  Investimento total em 
  ações de promoção da 

sustentabilidade.

  Movimentos globais de que   
  o ISAE é signatário e como 

eles são incorporados na gestão e 
no currículo dos alunos.

  Stakeholders: quem são e 
  quais ações são desenvolvidas 

para engajamento e comunicação 
com esse público.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Próximos
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Sustentabilidade
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Linha do Tempo
OUTUBRO

Compreender como 
o ISAE se relaciona 
com seus stakeholders: 
quem são eles e quais 
as ações desenvolvidas 
para engajamento e 
comunicação com esse 
público

Conhecer os 
movimentos 
globais que o 
ISAE é signatário 
e como eles são 
incorporados na 
gestão e currículo 
dos alunos.

Ver quais são 
os canais de 
comunicação 
do ISAE com o 
público interno e 
externo e como a 
sustentabilidade é 
disseminada nesses 
veículos.

Saber qual foi o 
investimento total em 
ações de promoção 
da sustentabilidade.

Entender como o ISAE exerce sua 
responsabilidade social em questões como: 
combate à corrupção, apoio a organizações 
do terceiro setor, campanhas solidárias, 
direitos humanos, questões trabalhistas, 
saúde e segurança do trabalho

Entender como o ISAE promove a 
sustentabilidade em seus cursos, 
módulos internacionais, oficinas, 
palestras e atividades extraclasse 
para alunos e professores

Conhecer as ações de gestão ambiental da 
instituição: monitoramento da geração de 
resíduos, índices de consumo e reaproveitamento 
de recursos como energia, água e papel, índices 
de emissão de gases de efeito estufa, campanhas 
de conscientização e redução do uso de recursos

Entender sobre a estrutura 
de governança da 
InstituiçãoConhecer o perfil dos 

alunos, professores e 
colaboradores: qual sua 
faixa etária, gênero, suas 
funções, região de origem

Saber do desempenho 
econômico do ISAE: o valor de 
receita, custos operacionais, 
balanço de salários e benefícios 
de empregados e pagamento 
para provedores de capital.

TE
M
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S 
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N
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S
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O
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S

TEMAS RELEVANTES
PARA A GESTÃO

30%

30%

50% 80%

80%
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Próximos
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Linha do Tempo
OUTUBRO

Após a aplicação da pesquisa de consulta aos stakeholders, o ISAE deu início à construção deste Relatório de Sustentabilidade 2017. 
Os temas materiais foram identificados e foi construído o esqueleto do relatório, conforme imagem:

Assim, a área responsável construiu o cronograma e as etapas a serem seguidas e envolveu todas os setores responsáveis para iniciar 
o processo de coleta de dados. Em janeiro de 2018, deu-se início à produção do conteúdo deste relatório. 

ABERTURA

Palavra do Presidente

Institucional

Sobre o Relatório

Sustentabilidade no ISAE

Notícia

LINHA DO TEMPO (materialidade)

Janeiro: Governança no ISAE

Fevereiro: Metas de Sustentabilidade

Março: Disseminação da Sustentabilidade

Abril: Stakeholders

Maio: Combate à Corrupção

Junho: Ações Ambientais

Julho: Corpo Funcional

Agosto: Sustentabilidade na Educação

Setembro: Terceiro Setor

Outubro: Materialidade

Novembro: ISAE em Números

Dezembro: Desempenho Econômico

FECHAMENTO

Próximos Passos

Índice Remissivo
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G4
PR5 PG 10 ODS 17PRME 1, 2

Palavra
do Presidente
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Próximos
Passos

Índice
RemissivoInstitucional

Sustentabilidade
no ISAE

ISAE em Números Novembro

proposta do ISAE é construir múltiplos ambientes de aprendizagem 
capazes de garantir a utilização e a criação do conhecimento, de forma 
conectada entre si. A intenção é proporcionar aos alunos um ambiente 

que permita o autodesenvolvimento e a evolução contínua.

Linha do Tempo
NOVEMBRO

A

6.524 128 300 11 31

2 1 15 21 9

alunos colaboradores professores na 
Rede ISAE de 

Talentos

cursos de 
Sustentabilidade

artigos científicos 
publicados em 

eventos e periódicos 

edições da revista 
Paraná Cooperativo 
Técnico e Científico

conferência de pesquisa científica, 
com três noites de palestras com 

professores da USP, PUC-RS, UFPR, 
entre outras.

instituições 
internacionais 

parceiras

ONGs atendidas pelo 
Programa Uaná

participações 
em eventos 

internacionais

Para o ISAE, o seu maior stakeholder são os alunos, sendo a grande missão 
da Instituição permitir que eles sejam agentes protagonistas do processo de 
aprendizagem e da transformação social.

Conheça a seguir alguns números importantes do ISAE e o perfil do 
principal parceiro da Escola de Negócios:
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GBA Curta Duração

GBA Média Duração

Graduação

In company

MBA

Mestrado

Módulo Internacional

Pós MBA

509

256

75

1997

2591

46

25

47

Perfil dos alunos

GBA Curta Duração

GBA Média Duração

In company

MBA

63

40

216

794

Alunos por produto   Curitiba Alunos por produto   Londrina
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Linha do Tempo
NOVEMBRO

Perfil dos alunos

Não informado 19,2%

19,2%

3,9%Outros

Alta 
Gestão

Liderança

Executores

Início
de carreira

Não
informado

12,9%

32,9%

25,7%

5,5%

1,1%

0,8%

2%

7,6%

0,1%

0,1%

5%

22,8%

9,6%

0,4%

8,1%

17,6%

4,8%

0,7%

Professor

Autônomo

Consultor

Sócio/Proprietário

Presidente

Superintendente

Diretor

Gerente

Coordenador

Encarregado

Especialista

Analista

Auxiliar

Estagiário

Não informado

Professor

Autônomo

Consultor

Sócio/Proprietário

Presidente

Superintendente

Diretor

Gerente

Coordenador

Encarregado

Especialista

Analista

Auxiliar

Estagiário

17,8%

5,3%Outros

Alta 
Gestão

Liderança

Executores

Início
de carreira

Não
informado

14,2%

28,9%

24,1%

9,6%

19,2%

1%

2,5%

1,8%

9,4%

0,5%

0,3%

4,1%

20,3%

7,9%

0,8%

11,7%

12,4%

8,1%

1,5%

Cargo dos alunos   Curitiba Cargo dos alunos   Londrina



53

Palavra
do Presidente

Sobre
o Relatório

Próximos
Passos

Índice
RemissivoInstitucional

Sustentabilidade
no ISAE

Linha do Tempo
NOVEMBRO

Perfil dos alunos

Faixa etária   Curitiba Faixa etária   Londrina

179

340

272

137

63

33
12

396 21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

51 a 60

acima de 60

56

109

60

4

43

21

15

1
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Perfil dos alunos

Empregabilidade   Curitiba Empregabilidade   Londrina

Não empregado

Não informado

Empregado

11,6% 11,2%

17,6% 17,5%

70,8%
71,3%
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Próximos
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Perfil dos alunos

Gênero   Curitiba Gênero   Londrina

33,19%

66,81%68,66%

31,34%

504
153

76230

Total: 734 Total: 229

Feminino

Masculino
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Linha do Tempo
NOVEMBRO

Anualmente, o ISAE realiza uma 
pesquisa de satisfação com seus alunos. 
Em 2017, ela foi realizada em novembro 
com 548 discentes. A pesquisa 
quantitativa probabilística foi aplicada 
on-line e direcionada aos alunos das 
unidades de Curitiba e Londrina e dos 
cursos corporativos. No total, foram 
entrevistados 312 alunos de Curitiba, 
108 de Londrina e 128 da modalidade in 
company.

Considerando um total aproximado 
de 2.271 alunos, 548 entrevistas 
correspondem a um erro total de 3,65%, 
com margem de 95% de intervalo de 
confiança.

Notícia

Ao fim de cada disciplina é aplicado um questionário chamado Reação de Produtos ISAE, onde é avaliado o professor 
e a instituição, além da disciplina. No ano de 2017, dentro dos produtos in-company, foram contabilizados mais de 27 
mil respostas, totalizando a média de 9,51*

*A média foi calculada somando a nota final de Disciplina (9,49), Instituição (9,49) e Professor (9,56), e dividindo em 3.

A seguir, confira os principais resultados da pesquisa:

Aplicabilidade do curso na vida profissional e pessoal

Relacionamentos – interação e nível de conhecimento da turma

Qualificação dos professores de MBA e PÓS 

Cordialidade no atendimento da equipe da secretaria acadêmica

Contribuição do ISAE para o seu crescimento pessoal e profissional

Estrutura do curso – conjunto das disciplinas apresentadas 

Satisfação com o programa contratado

Satisfação geral com o ISAE

Satisfação geral com o atendimento da secretaria acadêmica

Disponibilidade de atendimento dos Gestores de Turma 

Informação sobre alterações/mudanças relacionadas 
à turma por parte dos gestores de turma

Ações de sustentabilidade e responsabilidade social 
promovidas pelo ISAE

9% 7%

8%

9%

6%

10%

84%

84%

80%

80%

79%

79%

72%

72%

71%

69%

67%

56%

13%

13%

15%

19%

18%

38%

11%

6%

12%

10%

15%

15%

14%

12%

6%

15%

19%

7%

Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito
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Desempenho Econômico Dezembro

ISAE gerencia os fatores que 
impactam a sustentabilidade 
financeira, por meio da 

gestão orçamentária das áreas e 
projetos. Compete ao Conselho de 
Administração analisar e aprovar 
a proposta de programação anual 
da Escola de Negócios, que inclui 
estratégias, orçamentos, previsão 
de investimento e despesas. O 
conselho também examina e se 
posiciona com relação ao Balanço, 
às Contas Anuais, às Operações 
Patrimoniais e ao Relatório Anual 
de Atividades. Durante o ano, 
a gestão orçamentária do ISAE 
é acompanhada pelas áreas: 
Controladoria, Financeiro e Diretoria 
de Gestão Corporativa. 

Como o ISAE é uma organização 
sem fins lucrativos, sua receita anual, 
que é decorrente da prestação de 
serviços, deve ser suficiente para 
cobrir os custos operacionais. Por 
isso, o desafio da gestão é garantir 
o equilíbrio econômico-financeiro da 
Instituição, de forma sustentável e 
inovadora.  

Linha do Tempo
DEZEMBRO

O Abaixo, confira os principais 
indicadores financeiros do ISAE, 
referentes ao ano de 2017:

28.088

2015 2016 2017

27.467

30.085

Receitas
Custos/Despesas 
Operacionais

Salários, Encargos e Benefícios 
com Empregados

em R$ Mil em R$ Mil em R$ Mil

Re
ce

ita
 L

íq
ui

da

20162015 2017

14.408

13.620 13.146 15.366

14.016 15.497

CustosDespesas

28.028 27.161
30.863

G
as

to
s 

to
ta

is

9.464

9.764

11.864

20162015 2017
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Imagem 47 – Workshop de metas para todos os colaboradores

No final de 2017, o ISAE lançou 
um novo sistema de construção 
e acompanhamento de metas e 
resultados. A metodologia OKR 
foi implantada em dezembro para 
o acompanhamento das metas de 
2018. A seguir, confira as mudanças:
· Metas da empresa e do time 
– As metas são da empresa e do 
time. Não há metas de gestão. Os 
gestores estão lá para ajudar os times 
a alcançarem as metas. Esse formato 
elimina níveis de meta e propicia 
mais engajamento de todos. 
· Ciclos mais curtos de metas – Permite 
que a empresa seja mais ágil e mais 
adaptável às mudanças. É ideal para 
formação de cultura de alta performance, 
pois os desafios de curto prazo 
propiciam mais estímulo e engajamento. 
· Objetividade e foco – Clareza, 
transparência e poucas metas (foco). 
Assim, em 2018, o ISAE adotou 

Notícia

apenas duas grandes metas para 
toda a Instituição. 
· Abordagem bidirecional (em 
substituição ao modelo top-down 
de desmembramento) – Construção 
conjunta das metas. Dessa forma, 
aumenta-se o diálogo entre as áreas 
e propicia-se mais engajamento. 
Com base nos direcionamentos da 
empresa, os times “olham para cima” e 
propõem as suas metas, em conjunto. 
· Acompanhamento – Contínuo para 
correção de rotas, quando necessário. 

Além disso, foi adotado o sistema de 
“gestão à vista”, que permite que 
toda a Instituição conheça as metas 
dos outros times, o que estimula o 
acompanhamento contínuo. Para 
isso, o ISAE adotou a ferramenta 
on-line Qulture Rocks, disponível 
inclusive em aplicativo, e capacitou 
todos os colaboradores para o uso.

Investimentos em 
Infraestrutura 2017
em R$ Mil

17.227

318.851 207.791 267.274

8.548

Total: 819.791

Superávit/Déficit do Período 
(Lucro/Prejuízo)
em R$ Mil

0

60

305

-778

20162015 2017

Em 2017, a Instituição fez algumas 
adaptações na estrutura interna 
para comportar novos alunos e 

colaboradores, bem como ofertou 
novos cursos, a fim de atender à 

demanda do mercado.

47
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Próximos passos
ano de 2018 é um ano de grandes desafios para o ISAE. A caminho dos seus 22 anos, a Instituição está 
prestes a dar início a um novo ciclo. Ao entregar um processo educacional transformador, com foco 
na aplicabilidade e em inspirar líderes que buscam trazer soluções se antecipando às demandas da 

sociedade, a Escola de Negócios tem observado a maturidade de suas entregas e a complexidade dos 
novos projetos.

Ao assumir a presidência do Capítulo Latino-Americano e Caribenho do PRME, o ISAE se compromete 
a trabalhar para trazer um papel de destaque às escolas de negócios da América Latina, no que tange 
a projetos voltados à educação executiva. Para isso, irá buscar a sinergia do capítulo e estimular a 
atuação com um foco em comum: a formação de lideranças globalmente responsáveis. 

Além disso, a Instituição irá trabalhar com excelência para garantir que os movimentos globais 
que guiam a atuação do ISAE (Pacto Global, PRME e ODS) sejam disseminados e continuem 
inspirando e mobilizando lideranças. Para isso, o ISAE irá dar sequência ao seu processo de 
expansão das parcerias internacionais, garantindo uma rede de trabalhado colaborativo em 
prol do desenvolvimento sustentável. 

Sabendo que isso só será possível pelo trabalho coletivo e coeso, a Instituição segue, 
em 2018, inspirando líderes. Afinal, formar líderes responsáveis é e sempre será nossa 
resposta ao futuro.

O

Palavra
do Presidente

Sobre
o Relatório

Próximos
Passos

Índice
RemissivoInstitucional

Sustentabilidade
no ISAE

Linha
do Tempo
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Índice Remissivo

Palavra
do Presidente

Sobre
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Próximos
Passos

Índice
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Sustentabilidade
no ISAE

Linha
do Tempo

GRI Indicador Princípios do
Pacto Global

Princípios
PRME

Tópico
correspondenteODS

INDICADORES DE PERFIL

Palavra do Presidente

Sustentabilidade no ISAE
Fevereiro
Março

Institucional

Institucional

Institucional

-

8, 9, 17

-

-

-

1, 2

1, 2

-

-

-

-

8, 9, 10

-

-

-

Estratégia e análise

Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da 
organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização 
e sua estratégia de sustentabilidade. 

Apresente uma descrição dos principais impactos, riscos e 
oportunidades.

Perfil Organizacional

Relate o nome da organização.

Relate as principais marcas, produtos e serviços. 

Relate a localização da sede da organização.

G4-1

G4-2

 

G4-3 

G4-4 

G4-5 
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Institucional

Institucional

Institucional

Dezembro

Julho

Julho

Julho

-

-

-

8, 9, 10

5, 8, 9, 10

G4-6

G4-7

G4-8 

G4-9

G4-10 

Palavra
do Presidente

Sobre
o Relatório

Próximos
Passos

Índice
RemissivoInstitucional

Sustentabilidade
no ISAE

Linha
do Tempo

GRI Indicador Princípios do
Pacto Global

Princípios
PRME

Tópico
correspondenteODS

Relate o número de países nos quais a organização opera e nome 
dos países nos quais as suas principais operações estão localizadas 
ou que são especialmente para os tópicos de sustentabilidade 
abordados no relatório. 

Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. 

Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação 
geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes e beneficiários). 

Relate o porte da organização incluindo: número total de 
empregados, número total de operações, vendas líquidas (para 
organizações do setor privado), capitalização total discriminada em 
termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor 
privado) e quantidade de produtos ou serviços prestados. 

Relate: 

- O número total de empregados, discriminados por contrato de 
trabalho e gênero.

- O número total de empregados próprios, discriminados por tipo de 
emprego e gênero.

- A força de trabalho total, discriminada por trabalhadores próprios e 
terceirizados e por gênero.

-

-

-

-

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

-

-

-

-

1, 2
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-

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

- A força de trabalho total, discriminada por região e gênero.

- Se uma parte substancial do trabalho da organização é realizada 
por trabalhadores legalmente reconhecidos como autônomos ou 
por indivíduos que não sejam empregados próprios ou terceirizados, 
inclusive funcionários e empregados contratados de empresas 
terceirizadas.

- Quaisquer variações significativas no número de empregados (por 
exemplo: variações sazonais no número de empregados nos setores 
de turismo ou agrícola).

Relate o percentual do total de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva.

Descreva a cadeia de fornecedores da organização. 

Relate quaisquer mudanças significativas ocorridas no decorrer 
do período coberto pelo relatório em relação ao porte, estrutura, 
participação acionária ou cadeia de fornecedores da organização.

Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio da 
precaução.

Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente de caráter econômico, ambiental e social que a 
organização subscreve ou endossa. 

Palavra
do Presidente
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Próximos
Passos

Índice
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Linha
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Pacto Global

Princípios
PRME
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correspondenteODS

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

-

1, 2

1, 2, 5, 6

-

1, 2

1, 2, 5, 6

-

5, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10, 17

-

8, 9, 17

17

Não se aplica, pois não há casos.

Julho

Abril

Governança

Governança

Sustentabilidade no ISAE
Fevereiro
Março
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Pacto Global

Princípios
PRME

Tópico
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G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

1, 2, 5, 6

-

-

-

-

-

17

8

-

-

-

Sustentabilidade no ISAE
Fevereiro
Março

Dezembro

Outubro

Outubro

Outubro

Liste a participação em associações e organizações nacionais ou 
internacionais de defesa em que a organização tem assento no 
conselho de governança, participa de projetos ou comissões, 
contribui com recursos financeiros, além da taxa básica como 
organização associada e considera estratégica a sua participação. 

Aspectos Materiais Identificados e Limites

Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes da organização e relate 
se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes da organização não foi 
coberta pelo relatório. 

Explique o processo adotado para definir o conteúdo do relatório 
e os limites dos aspectos e como a organização implementou os 
princípios para definição do conteúdo do relatório.

Liste todos os aspectos materiais identificados no processo de 
definição do conteúdo do relatório. 

Para cada aspecto material, relate o limite do aspecto dentro da 
organização, da seguinte maneira:
- Relate se o aspecto é material dentro da organização.
- Se o aspecto não for material para todas as entidades dentro da 
organização (como escrito no ponto G4-17), selecione uma das duas 
seguintes abordagens e apresente: a lista de entidades ou grupos de 
entidades incluídos no ponto G4-17 para os quais o aspecto não é 
material ou a lista de entidades ou grupos de entidades incluídos no 
ponto G4-17 para os quais o aspecto é material.
- Relate qualquer limitação específica relacionada ao limite do 
aspecto dentro da organização. 

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

10

-

-

-
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Para cada aspecto material, relate seu limite fora da organização, da 
seguinte maneira:
- Relate se o aspecto for material fora da organização, identifique as 
entidades, grupos de entidades ou elementos.
- Se o aspecto for material fora da organização, identifique as 
entidades, grupos de entidades ou elementos para os quais o 
aspecto é material. Além disso, descreva a localização geográfica na 
qual o aspecto é material para as entidades identificadas.
- Relate qualquer limitação específica relacionada ao limite do 
aspecto fora da organização. 

Relate o efeito de quaisquer reformulações de informações 
fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas 
reformulações. 

Relate as alterações significativas em relação a períodos cobertos por 
relatórios anteriores em escopo e limites do aspecto. 

Engajamento de Stakeholders

Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados com a 
organização. 

Relate a base usada para a identificação e seleção de stakeholders 
para engajamento. 

Relate a abordagem adotada pela organização para engajar 
stakeholders, inclusive a frequência do seu engajamento discriminada 
por tipo e grupo, com uma indicação de que algum engajamento foi 
especificamente promovido como parte do processo de preparação 
do relatório.

G4-21

G4-22

G4-23

G4-24

G4-25

G4-26

-

-

-

-

-

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

-

-

-

1, 2,
5, 6

1,2,
5,6

1, 2,
5, 6

-

-

-

1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10, 17

1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10, 17

1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10, 17

Outubro

Não se aplica, pois não 
aconteceram mudanças.

Não se aplica, pois não 
aconteceram mudanças.

Abril

Abril

Abril
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G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

Relate os principais tópicos e preocupações levantados durante 
o engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, inclusive 
no processo de relatá-los. Relate os grupos de stakeholders que 
levantaram cada uma das questões e preocupações mencionadas. 

Perfil do Relatório

Período coberto pelo relatório para as informações apresentadas.

Data do relatório anterior mais recente.

Ciclo de emissão de relatórios. 

Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu 
conteúdo. 

- Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização.
- Relate o Sumário de Conteúdo da GRI para a opção escolhida.
- Apresente a referência ao relatório de verificação externa, caso 
o relatório tenha sido submetido a essa verificação. Embora a GRI 
recomende o uso de verificação externa, essa recomendação não 
constitui um requisito para que o relatório esteja “de acordo” com as 
diretrizes.

- Relate a política corrente adotada pela organização para submeter o 
relatório a uma verificação externa.
- Se essa informação não for incluída no relatório de verificação que 
acompanha o relatório de sustentabilidade, relate o escopo e a base 
de qualquer verificação externa realizada. 

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

-

-

-

-

-

-

1, 2, 5, 6

-

-

-

-

-

-

1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10, 17

-

-

-

-

-

-

Abril

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório

Não se aplica, pois não há 
verificação externa.
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G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-38

Governança

Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os 
comitês do mais alto órgão de governança. Identifique quaisquer 
comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de 
decisões que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais. 

Relate o processo usado para a delegacia de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais pelo mais alto órgão de governança 
para executivos seniores e outros empregados. 

Relate se a organização designou um ou mais cargos e funções 
de nível executivo como responsável pelos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais e se esses responsáveis se reportam diretamente 
ao mais alto órgão de governança. 

Relate os processos de consulta usados entre os stakeholders e o 
mais alto órgão de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais. Se a consulta for delegada a outras estruturas, 
órgãos ou pessoas, indique a quem e quaisquer processos existentes 
de feedbacks para o mais alto órgão de governança. 

Relate a composição do mais alto órgão de governança e dos seus 
comitês por:
- Função executiva ou não executiva.
- Independência.
- Mandato dos membros do mais alto órgão de governança.
- Número de outras funções e compromissos importantes de cada 
indivíduo, bem como a natureza desses compromissos.
- Gênero.
- Participação de grupos sociais sub-representados.
- Competências relacionadas a impactos econômicos, ambientais e sociais.
- Participação de stakeholders. 

1, 2, 3, 
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

Governança

Governança

Governança

Outubro

Governança
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G4-39

G4-40

G4-41

G4-42

G4-43

Relate se o presidente do mais alto órgão de governança é também 
um diretor executivo (e, nesse caso, sua função na gestão da 
organização e as razões para esse acúmulo).

Relate se os processos de seleção e nomeação para o mais alto órgão 
de governança e seus comitês, bem como os critérios adotados para 
selecionar e nomear os membros do mais alto órgão de governança, 
incluindo:
- Se e como a questão da diversidade é considerada.
- Se e como a questão da independência é considerada.
- Se e como conhecimentos e experiências relacionados a tópicos 
econômicos, ambientais e sociais são considerados.
- Se e como stakeholders são envolvidos.

Relate os processos usados pelo mais alto órgão de governança para 
garantir a prevenção e administração de conflitos de interesse. Relate 
se conflitos de interesse são divulgados aos stakeholders, incluindo 
ao menos:
- Participação cruzada em outros órgãos de administração.
- Participação acionária relevante cruzada com fornecedores e outros 
stakeholders.
- Existência de acionista majoritário e/ou acordo de acionistas.
- Divulgação de informações sobre as partes relacionadas. 

Relate os papéis desempenhados pelo mais alto órgão de 
governança e pelos executivos seniores no desenvolvimento, 
aprovação e atualização do propósito, declaração de missão, visão e 
valores, e definição de estratégias, políticas e metas relacionadas a 
impactos econômicos, ambientais e sociais da organização. 

Relate as medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o 
conhecimento do mais alto órgão de governança sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais. 

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

Governança

Governança

Maio/Governança

Governança

Governança
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G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

Relate os processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança no que diz respeito à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais. Relate se essa avaliação é 
independente ou não e com que frequência ela é realizada. Relate 
se essa avaliação é uma autoavaliação. Relate as medidas tomadas 
em respostas à avaliação do desempenho do mais alto órgão de 
governança no que diz respeito à governança de tópicos econômicos, 
ambientais e sociais, incluindo, no mínimo, mudanças em sua 
composição e em práticas organizacionais. 

Relate o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança 
na identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades 
derivados de questões econômicas, ambientais e sociais. Mencione 
o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança 
na implementação de processos de due diligence. Relate se os 
processos de consulta e relacionamento com stakeholders são usados 
para apoiar o mais alto órgão de governança na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados de questões 
econômicas, ambientais e sociais. 

Relate o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança 
na análise de eficácia dos processos de gestão de risco da 
organização para tópicos econômicos, ambientais e sociais. 

Relate com que frequência o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, 
ambientais e sociais. 

Relate o órgão ou cargo de mais alto nível que analisa e aprova 
formalmente o relatório de sustentabilidade da organização e garante 
que todos os aspectos materiais sejam abordados. 

-

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

-

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

-

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

Não se aplica, pois não é 
realizada.

Governança

Governança

Governança

Governança
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G4-49

G4-50

G4-51

G4-52

G4-53

G4-54

G4-55

Relate o processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança. 

Relate a natureza e número de preocupações críticas comunicadas ao 
mais alto órgão de governança e o(s) mecanismo(s) para abordá-las e 
resolvê-las. 

Relate as políticas de remuneração aplicadas ao mais alto órgão 
de governança e a executivos seniores para os diferentes tipos de 
remuneração.

Relate o processo adotado para a determinação da remuneração. 
Relate se consultores de remuneração são envolvidos na 
determinação de remuneração e se eles são independentes da 
administração. Relate quaisquer outras relações entre os consultores 
de remuneração e a organização. 

Relate como opiniões de stakeholders são solicitadas e levadas em 
conta em relação à questão da remuneração, incluindo os resultados 
de votações sobre políticas e propostas de remuneração, se aplicável. 

Relate a proporção entre a remuneração anual total do indivíduo 
mais bem pago da organização em cada país em que a organização 
possua operações significativas e a remuneração média anual total de 
todos os empregados (excluindo o mais bem pago) no mesmo país. 

Relate a proporção entre o aumento percentual da remuneração total 
anual do indivíduo mais bem pago da organização em cada país em 
que possua operações significativas e o aumento percentual médio 
da remuneração anual total de todos os empregados (excluindo o 
mais bem pago) no mesmo país. 

1, 2, 3, 4, 5, 6,
10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

Governança

Governança

Governança

Governança

Outubro

Julho

Julho
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G4-56

G4-57

G4-58

G4-DMA

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

10

1, 2

1, 2

1, 2

-

8, 9, 17

8, 9, 17

8, 9, 17

17

Maio

Maio

Maio

Outubro

Ética e Integridade

Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização, como códigos de conduta e de ética. 

Relate os mecanismos internos e externos adotados pela organização 
para solicitar orientações sobre comportamentos éticos e em 
conformidade com a legislação, como canais de relacionamento 
(exemplo: ouvidoria).

Relate os mecanismos internos e externos adotados pela organização 
para comunicar preocupações em torno de comportamentos não 
éticos ou incompatíveis com a legislação e questões relacionadas 
à integridade organizacional, como encaminhamento de 
preocupações pelas vias hierárquicas, mecanismos para denúncias de 
irregularidades ou canais de denúncias. 

INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA DE GESTÃO

Relate por que o aspecto é material. Relate os impactos que o tornam 
material. Relate como a organização administra o aspecto material 
ou seus impactos. Relate como a abordagem de gestão é avaliada, 
incluindo: mecanismos de avaliação de eficácia da abordagem 
de gestão, os resultados da avaliação da abordagem de gestão e 
quaisquer ajustes introduzidos na abordagem de gestão. 
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G4-EC1

G4-EC2

G4-EC3

G4-EC4

G4-EC5

CATEGORIA: ECONÔMICA

Desempenho Econômico

Relate o valor econômico direto gerado e distribuído, com base no 
regime de competência de exercícios, incluindo os componentes 
básicos das operações globais da organização. Se os dados forem 
apresentados em regime de caixa, relate a justificativa dessa decisão e 
os componentes básicos:
Receita Líquida.
Lucro/Prejuízo do período.
Custos/despesas operacionais.
Salários, encargos e benefícios com empregados.

Relate riscos e oportunidades suscitados por mudanças climáticas 
com potencial de gerar mudanças substanciais em operações, receitas 
ou despesas. 

Cobertura das obrigações previstas no plano de pensão de benefícios 
definido da organização. 

Assistência financeira recebida do governo.

Presença no Mercado

Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por 
gênero, comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais 
importantes.

10

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dezembro

Não se aplica.

Não se aplica.

Dezembro

Julho
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G4-EC6

G4-EC7

G4-EC8

G4-EC9

G4-EN1

G4-EN2

Proporção de membros da alta direção contratados na comunidade 
local em unidades operacionais importantes. 

Impactos Econômicos Indiretos

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e 
serviços oferecidos.

Impactos econômicos indiretos significativos, inclusive a extensão 
dos impactos. 

Práticas de Compra

Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades 
operacionais importantes. 

CATEGORIA: AMBIENTAL

Materiais

Materiais usados, discriminados por peso ou volume. 

Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem. 

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

-

-

-

7, 8, 9

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

8

12, 13

-

Julho

Dezembro

Março

Dezembro

Junho

Não se aplica, pois não 
foram utilizados materiais 
provenientes de reciclagem.
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G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN7

G4-EN8

G4-EN9

G4-EN10

G4-EN11

Energia

Consumo de energia dentro da organização.

Consumo de energia fora da organização.

Intensidade energética. 

Redução do consumo de energia.

Reduções nos requisitos de energia relacionados a produtos e 
serviços. 

Água

Total de retirada de água por fonte. 

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água. 

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. 

Biodiversidade

Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas dentro 
ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor para a 
biodiversidade situadas fora de áreas protegidas. 

7, 8

-

-

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12, 13

-

-

12, 13

12, 13

12, 13

12, 13

12, 13

-

Junho

Não se aplica, pois não é 
contabilizado.

Não se aplica, pois não é 
calculada.

Junho

Junho

Não se aplica.

Junho

Não se aplica.
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G4-EN12

G4-EN13

G4-EN14

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

G4-EN19

G4-EN20

G4-EN21

Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e serviços 
sobre a biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto valor para 
a biodiversidade situadas fora de áreas protegidas.

Hábitats protegidos ou restaurados.

Número total de espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e 
em listas nacionais de conservação com hábitats situados em áreas 
afetadas por operações da organização, discriminadas por nível de 
risco de extinção. 

Emissões

Emissões diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Emissões indiretas de Gases de Efeito Estufa (GEE) provenientes da 
aquisição de energia.

Outras emissões indiretas de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Intensidade de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO). 

Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas.

-

-

-

7, 8, 9

7, 8, 9

7, 8, 9

7, 8, 9

7, 8, 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13, 15

13, 15

13, 15

13, 15

13, 15

-

-

Não se aplica.

Não se aplica.

Não se aplica.

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho
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G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24

G4-EN25

G4-EN26

G4-EN27

G4-EN28

Efluentes e Resíduos

Descarte total de resíduos, discriminado por tipo e método de 
disposição.

Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição. 

Número total e volume de vazamentos significativos.

Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou 
tratados considerados perigosos nos termos da convenção da 
Basileia, anexos I, II, III e VIII, e percentual de resíduos transportados 
internacionalmente. 

Identificação, tamanho, status de proteção e valor da biodiversidade 
de corpos d’água e hábitats relacionados significativamente afetados 
por descartes e drenagem de água realizados pela organização. 

Produtos e Serviços

Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e 
serviços. 

Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação 
ao total de produtos vendidos, discriminado por categoria de 
produtos. 

7, 8, 9

7, 8, 9

-

7, 8, 9

-

7, 8, 9

-

-

-

-

-

-

-

-

13, 15

13, 15

-

12, 13, 15

-

13, 15

-

Junho

Junho

Junho

Junho

Não se aplica, pois não 
há impactos ambientais 
mapeados.

Junho

Não se aplica.
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Tópico
correspondenteODS

G4-EN29

G4-EN30

G4-EN31

G4-EN32

G4-EN33

G4-EN34

Conformidade

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções 
não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com 
leis e regulamentos ambientais. 

Transportes

Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações da 
organização, bem como do transporte de seus empregados. 

Geral

Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, discriminado por tipo. 

Avaliação Ambiental de Fornecedores

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios 
ambientais.

Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na 
cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito. 

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos 
Ambientais

Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais 
protocoladas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal. 

-

7, 8, 9

7, 8, 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13, 15

8, 9, 17

-

-

-

Não se aplica, pois não 
houve multas relativas à área 
ambiental.

Junho

Junho

Não se aplica, pois a 
Instituição ainda não faz 
essa análise.

Não se aplica, pois a 
Instituição ainda não faz 
essa análise.

Não se aplica, pois não 
houve queixas publicadas.
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G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

G4-LA4

G4-LA5

CATEGORIA: SOCIAL

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

Emprego

Número total e taxas de novas contratações de empregados e 
rotatividade por faixa etária, gênero e região. 

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não 
são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio 
período, discriminados por unidades operacionais importantes da 
organização. 

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença-maternidade/
paternidade, discriminadas por gênero. 

Relações Trabalhistas

Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas 
são especificadas em acordos de negociação coletiva. 

Saúde e Segurança no Trabalho

Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de 
saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis 
hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar programas de saúde 
e segurança no trabalho. 

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

-

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

-

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 10

-

Julho

Julho

Julho

Julho

Não se aplica, pois não há 
comitês (Cipa, Sipat) na 
Instituição.
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G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

G4-LA12

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero. 

Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças 
relacionadas à sua ocupação. 

Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais 
com sindicatos.

Treinamento e Educação

Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, 
discriminado por gênero e categoria funcional. 

Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua que 
contribuem para a continuidade da empregabilidade dos empregados 
em período de preparação para a aposentadoria. 

Percentual de empregados que recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminado por 
gênero e categoria funcional.

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

Composição dos grupos responsáveis pela governança e 
discriminação de empregados por categoria funcional, de acordo com 
gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. 

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 10

5, 8,
9, 17

Julho

Julho

Julho

Julho

Julho

Julho

Julho
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G4-LA13

G4-LA14

G4-LA15

G4-LA16

G4-HR1

Igualdade de Remuneração entre Mulheres e Homens

Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e 
homens, discriminada por categoria funcional e unidades operacionais 
relevantes. 

Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas

Percentual de novos fornecedores e selecionados com base em 
critérios relativos a práticas trabalhistas. 

Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito. 

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Práticas 
Trabalhistas

Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas 
registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo 
formal. 

DIREITOS HUMANOS

Investimentos

Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos 
significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram 
submetidos à avaliação referente a direitos humanos. 

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

-

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

1, 2, 3,
4, 5, 6, 10

1, 2

-

1, 2, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

5, 8,
9, 10

-

1, 2, 3,
4, 5, 8,
10, 17

3, 5, 8,
9, 10,

17

8, 17

Julho

Não se aplica, pois a 
Instituição ainda não faz essa 
análise.

Abril

Julho

Julho
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G4-HR2

G4-HR3

G4-HR4

G4-HR5

G4-HR6

Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos 
significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que 
foram submetidos à avaliação referente a direitos humanos. 

Não discriminação

Número total de casos de discriminação e medidas corretivas 
tomadas. 

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer 
a liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar sendo 
violado ou haja risco significativo e as medidas tomadas para apoiar 
esse direito. 

Trabalho Infantil

Operações e fornecedores identificados como de risco para a 
ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas para 
contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil. 

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

Operações e fornecedores identificados como de risco significativo 
para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e 
medidas tomadas para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo. 

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

-

-

-

-

1, 2, 3,
4, 5, 6

-

-

-

-

8, 17

-

-

-

-

Julho

Não se aplica, pois não houve 
registros.

Não se aplica, pois não foram 
identificados.

Não se aplica, pois não foram 
identificados.

Não se aplica, pois não foram 
identificados.
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G4-HR7

G4-HR8

G4-HR9

G4-HR10

G4-HR11

Práticas de Segurança

Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento 
nas políticas ou procedimentos da organização relativos a direitos 
humanos que sejam relevantes às operações. 

Direitos Indígenas

Número total de casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais e medidas tomadas a esse respeito. 

Avaliação

Número total e percentual de operações submetidas a análises ou 
avaliações de direitos humanos de impactos relacionados a direitos 
humanos. 

Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em 
critérios relacionados a direitos humanos. 

Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos 
humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse 
respeito. 

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

-

-

-

-

1, 2

-

-

-

-

5, 8,
9, 10

-

-

-

-

Julho

Não se aplica, pois não houve 
casos.

Não se aplica, pois a 
Instituição não faz essa 
análise.

Não se aplica, pois a 
Instituição não faz essa 
análise.

Não se aplica, pois não foram 
identificados.
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G4-HR12

G4-SO1

G4-SO2

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

Mecanismos e Queixas e Reclamações Relacionadas a Direitos 
Humanos

Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em 
direitos humanos registradas, processadas e solucionadas por meio 
de mecanismo formal. 

SOCIEDADE

Comunidades Locais

Percentual de operações com programas implementados de 
engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local. 

Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais 
nas comunidades locais. 

Combate à Corrupção

Número total e percentual de operações submetidas a avaliações de 
riscos relacionados à corrupção e os riscos significativos identificados. 

Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de 
combate à corrupção. 

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas. 

-

1, 2, 3,
4, 5, 6,

10

-

10

10

10

-

3, 5, 6

-

1, 2, 4, 5, 6

1, 2, 4, 5, 6

1, 2, 4, 5, 6

-

10, 16, 17

-

8, 9, 16, 17

8, 9, 16, 17

8, 9, 16, 17

Não se aplica, pois não houve 
casos.

Março

Não se aplica.

Maio

Maio

Maio
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G4-SO6

G4-SO7

G4-SO8

G4-SO9

G4-SO10

Políticas Públicas

Valor total de contribuições financeiras para partidos e políticos, 
discriminado por país e destinatário/beneficiário.

Concorrência Desleal

Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, 
práticas de truste e monopólio e seus resultados. 

Conformidade

Valor monetário de multas significativas e número total de sansões 
não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com 
leis e regulamentos. 

Avaliação de Fornecedores em 
Impactos na Sociedade

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios 
relativos a impactos na sociedade. 

Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de 
fornecedores na sociedade e medidas tomadas a esse respeito. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Não se aplica, pois não houve 
contribuições.

Não se aplica.

Não se aplica.

Não se aplica, pois a 
Instituição não faz essa 
análise.

Não se aplica, pois não foram 
identificados.
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Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos 
na Sociedade

Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na 
sociedade registradas, processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal. 

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Saúde e Segurança do Cliente

Percentual das categorias de produtos e serviços significativas para 
as quais são avaliados impactos na saúde e segurança buscando 
melhorias. 

Número total de casos de não conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de vida, 
discriminado por tipo de resultado. 

Rotulagem de Produtos e Serviços

Tipo de informações sobre produtos e serviços exigidas pelos 
procedimentos da organização referentes a informações e rotulagem 
de produtos e serviços e percentual de categorias significativas 
sujeitas a essas exigências. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Não se aplica, pois não houve 
queixas.

Não se aplica, pois não são 
avaliados esses impactos.

Não se aplica, pois não houve 
casos.

Não se aplica, pois não houve 
casos.

G4-SO11

G4-PR1

G4-PR2

G4-PR3
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G4-PR4

G4-PR5

G4-PR6

G4-PR7

G4-PR8

G4-PR9

Número total de casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relativos a informações e rotulagem de produtos 
e serviços, discriminado por tipo de resultados. 

Resultados de pesquisas de satisfação do cliente.

Comunicações de Marketing

Venda de produto proibido ou contestado. 

Número total de casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de 
resultados. 

Privacidade do Cliente

Número total de queixas e reclamações comprovadas relativas à 
violação de privacidade e perda de dados de clientes. 

Conformidade

Valor monetário de multas significativas por não conformidade com 
leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e 
serviços. 

-

10

-

-

-

-

-

1, 2

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

Não se aplica, pois não houve 
casos.

Novembro

Não se aplica, pois não houve 
casos.

Não se aplica, pois não houve 
casos.

Não se aplica, pois não houve 
casos.

Não se aplica, pois não houve 
casos.
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