Cases Benchmarking Brasil - ODS 12
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis

Agência Nacional de Águas - ANA
Case: Papel Zero
Cidade: Brasília
Estado: DF
Responsável: Magaly Vasconcelos Arantes de Lima
Cargo: Coordenadora de Gestão Ambiental e Sustentabilidade
Temática Gerencial: Ferramentas e Políticas de Gestão
ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis
Ano da Certificação: 2017
Resumo: O Projeto Papel Zero foi implantado em 2 de janeiro de 2015
e teve como objetivos promover a substituição da circulação,
tramitação e distribuição de documentos e processos físicos pelo seu
correspondente digital, promover a substituição da assinatura manual
pela assinatura digital dos documentos e a desmaterialização de
processos. O Programa promoveu mudança nos fluxos internos de

documentos e processos, na assinatura que passou a ser digital por
meio do uso de certificados digitais, no uso de computadores de telas
duplas e de televisores para as reuniões. Como resultados, houve
significativa redução da circulação de papéis e maior agilidade na
tramitação

de

documentos.

Houve

mudanças

no

recebimento,

tramitação e distribuição de documentos, não havendo correspondente
em papel a receber. Os documentos em papel, oriundos de âmbito
externo,

são

transferidos

ao

Arquivo

Central

e

as

unidades

organizacionais recebem, somente, a VIA DIGITAL dos documentos
para análise.
Aurora Alimentos
Case: Coleta Segura: Destino Ambiental
Cidade: Chapeco
Estado: SC
Responsável: Luana Milan Teles
Cargo: Auxiliar de Comunicação
Temática Gerencial: Resíduos
Resumo: O Programa Coleta Segura oportuniza aos produtores de
suínos, aves e bovinos o gerenciamento e destino adequado dos
resíduos de saúde animal produzidos nas propriedades rurais. Além de
gerenciar, o programa preza pela sensibilização dos envolvidos em
todo o processo.
Coelba Celpe Cosern
Case: Paxuá e Paramim
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Ana Christina Romano Mascarenhas
Cargo: Gerente Eficiência Energética
Temática Gerencial: Educação, informação e comunicação
socioambiental

ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis
Ano da Certificação: 2017
Resumo: O Projeto Educativo Paxuá e Paramim foi criado com o
objetivo de sensibilizar crianças de 3 a 10 anos para o uso eficiente e
seguro da energia elétrica, estimulando a mudança de hábitos e a
conscientização da preservação do meio ambiente. O projeto é fruto
da parceria com o artista Carlinhos Brown, criador dos personagens
Paxuá e Paramim, indiozinhos ícone de uma matriz cultural brasileira.
Foram criados produtos como revista em quadrinho, web série, game,
jogo impresso e show musical a fim de estimular o contato do público
com a temática eficiência energética.
Sebrae Mato Grosso
Case: Programa de Gestão Sustentável
Cidade: Cuiabá
Estado: MT
Responsável: Renata Santos Taques
Cargo: Analista
Temática Gerencial: Ferramentas e Políticas de Gestão
ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis
Ano da Certificação: 2017
Resumo: A sustentabilidade é tema primordial para o SEBRAE/MT.
Está presente desde a sua missão, conduzindo o direcionamento
estratégico e garantindo melhor qualidade de vida não apenas dos
colaboradores e comunidade, mas também do planeta. Para que essa
premissa fosse transversalizada em todas as suas atividades e gerasse
influência nos parceiros e sociedade, foi estruturado o Programa de
Gestão Sustentável. Ele contempla ações nas três dimensões da
sustentabilidade:

econômica

(estímulo

a

adoção

de

práticas

sustentáveis pelos clientes), ambiental (ecoeficiência em água,
energia, resíduos, emissões, uso racional de papel, monitoramento) e
social (formação de colaboradores, terceirizados e fornecedores;

educação/comunicação e relacionamento com a sociedade). O objetivo
é adequar o ambiente interno e atuar como referência e inspiração para
que outras empresas/instituições também adotem a sustentabilidade
como estratégia do negócio elevando a competitividade no mercado.

