
 

Ações de Sustentabilidade 
Linha do Tempo 

Vamos aqui destacar as ações sustentáveis que temos executado e suas aplicações no âmbito 

da empresa. Mas todos conhecem conceito de Sustentabilidade aplicados à numa empresa? 

Esse conceito evolui constantemente e adapta-se a cada realidade do mundo corporativo. Então vamos 

a algumas definições:  

 
Formas de progresso que atendam às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades. (World Business Council for Sustainable development – WBCSD)  

 

Condição de sobrevivência do planeta, do homem e de seus empreendimentos. (Fernando Almeida, ex-presidente-

executivo do CEBDS)  
 

O ponto de intersecção entre os negócios e os interesses da sociedade e do planeta. (Andrew W. Savitz, presidente 

da Sustainable Business Strategies, consultoria americana de sustentabilidade) 

 

Sustentabilidade, na perspectiva dos negócios, é concentrar, no Triple Bottom Line, o valor econômico, 
ambiental e social que as empresas podem acrescentar – ou destruir. (John Elkington, sócio-fundador da SustainAbility, 

consultoria inglesa de sustentabilidade)  

 

Estamos certos que a sustentabilidade empresarial tem benefícios a partir do momento que se 

adote uma visão eficiente e socialmente responsável nos negócios, baseando-se no Tripé da 

Sustentabilidade (Triple Bottom Line) exemplificado no gráfico a seguir: 

 



 
 

Linha do tempo 

Vamos destacar a seguir as ações já realizadas e as que estão em andamento conforme 

aprovadas e deliberadas no Planejamento Estratégico 2020-2021. 

 

2016 

Março – DIRF SEM PAPEL 

 

Foi disponibilizado no Portal do Servidor o comprovante de rendimentos dos 
servidores municipais (DIRF), iniciativa que eliminou a impressão desse 
documento e agilizou o acesso a todos os servidores municipais. 
 

 

Junho – TELETRABALHO – Produção a distância com qualidade 

 

Após a realização de projeto piloto, adotamos o teletrabalho com o objetivo de 
aumentar a qualidade de vida de seus funcionários e reduzir a poluição na cidade, 
visando o bem-estar do funcionário, a redução da emissão de CO², além de custos 
adicionais de infraestrutura e logística da Empresa. 
 

 

 

2017 

Março – CONTRACHEQUE SEM PAPEL 

 

Foi implementado e eliminado a impressão para todos os funcionários, gerando 
assim uma redução e economia no gasto com papel e outros insumos como 
toner, consumo de energia, pessoal, dentre outros.  
 

 

 

 



 
 

Maio – TI VERDE 

 

Visando reduzir o segundo maior fator de gastos de energia elétrica nos escritórios 
da IplanRio, foi realizada campanha de conscientização e implantado 
procedimento automatizado de desligamento das estações de trabalho ao final do 
expediente.  
A IplanRio colabora com a redução do impacto dos recursos tecnológicos no meio 
ambiente realizando um conjunto de práticas para tornar mais sustentável e 
menos prejudicial o uso de tecnologia. 

 

Outubro – DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

 

A Prefeitura suspendeu a impressão em papel do DOM com o apoio da IplanRio na 

certificação digital que conferiu autenticidade e proporcionou a consulta realizada 
pelo site. 
 

 

Ainda em 2017 algumas atividades visando a QUALIDADE DE VIDA e INTEGRAÇÃO entre os 

funcionários foram realizadas nos meses de junho, julho e novembro, conforme a seguir. 

 

Junho – IPLANRUNNERS 

 

Retomado o projeto que incentiva a prática de corrida de rua, proporcionando 
um time mais saudável e coeso. 
 

 

Julho – IPLAN BASQUETE 

 

Esta modalidade foi a segunda opção sugerida pelos funcionários (sendo corrida 
a primeira), fruto do engajamento e da solidificação da ideia de trazer este 
esporte para a IplanRio. A iniciativa contou com apoio da Subsecretaria de 
Esportes e Lazer, representada pelos Paulo Chupeta, ex-técnico do time de 
basquete do Flamengo, coordenador de projetos da SUBEL. 
 

 

 



 
 

Novembro – GO IPLAN GAMES 

 

Ação iniciada com o objetivo de integrar os funcionários da Empresa, em um 
ambiente descontraído de competição. A Sala de Descompressão virou um 
"estádio" onde jogadores e torcedores acompanharam jogadas, dribles e gols do 
FIFA 2018. 
 

 

 

2018 

Janeiro – KEEP CALM AND ADOTE UM COPO 

 

Visando diminuir o consumo e a compra de um dos itens mais consumidos no 
planeta esta campanha foi implementada, cuja ideia é que cada servidor utilize o 
copo de acrílico distribuído, ou outro de sua preferência, durante o expediente. 
Para se ter uma ideia, apenas em 2017 foram utilizados aproximadamente 360 
mil copos descartáveis na Empresa. Calcula-se que um copo descartável demora 
mais de 200 anos para se decompor e é necessário que cada colaborador atente 
para seus hábitos e consuma de maneira criativa, evitando assim desperdícios 
desnecessário fazendo que esta consciência se torne um hábito, seja em casa, no 
trabalho e no lazer. 
 
 

 

Maio – MUTIRÃO DO DESAPEGO 

 

Com o objetivo de descartar informações impressas em papel que não são mais 
necessárias com o objetivo de melhorar a saúde de seus funcionários. Importante 
salientar que, acumular lixo de qualquer tipo é prejudicial pois, além da 
otimização do ambiente de trabalho, pode afetar negativamente o desempenho 
profissional, ocasionando na perda de concentração e confusão mental. 
 

 

  



 
 

2020 

Em um ano atípico devido a pandemia pelo SARS-Cov2, todas as empresas em escala mundial, 

tiveram que adotar o home office visando a saúde, segurança e bem-estar de seus funcionários e, na 

Empresa não foi diferente. Porém, a partir desse fator externo, a IplanRio pode experimentar o 

TeleTrabalho (TT) em atividades que até então não eram realizadas nessa modalidade, e o resultado foi 

bastante positivo. Dada essa experiência, está sendo revista a Portaria de Teletrabalho pela Comissão de 

Teletrabalho instituída pela Empresa, para adoção de maior número de funcionários exercendo suas 

atividades remotamente. Importante ressaltar que a adoção do teletrabalho valoriza o bem-estar do 

funcionário (melhoria na qualidade de vida), com a diminuição do estresse oriunda do deslocamento casa-

trabalho-casa e do meio ambiente (diminuição na emissão de CO²) além de, com a redução dos postos de 

trabalho na Empresa, é possível cair os custos operacionais para o Município e, especificamente analisando 

pelo viés sustentável, reduzir a aquisição de produtos de limpeza, economizar água, energia, papel e 

outros insumos.  

 

Outubro – PROCESSO.RIO 

 

Ainda que o Processo Eletrônico estivesse incluído no Planejamento 
Estratégico da Prefeitura, a pandemia causada pelo SARS-Cov2 obrigou que 
passássemos a estar no regime de isolamento social em que nos 
encontramos, onde os processos logísticos em meio físico ficaram ainda 
mais comprometidos, tornando a necessidade de um processo virtual ainda 
mais premente, com característica emergencial.  

O projeto já está em implantação e tem três ondas previstas até 
31/12/2020.  

Maiores informações podem ser obtidas em www.processo.rio 

 

Na revisão do Planejamento Estratégico da Empresa, realizado em 2019, foram definidos 3 

projetos estratégicos alinhados ao tema sustentabilidade. Os três estão em andamento, dois deles com 

entregas previstas ainda em 2020. Está previsto, também, ainda em 2020, um novo mutirão do desapego.  

  

http://www.processo.rio/


 
 

Outubro – DESCARTE DO LIXO ELETROELETRÔNICO 

 

Nos últimos anos, a evolução tecnológica, a miniaturização, a popularização de 
computadores, televisores, aparelhos celulares e outros eletrodomésticos, um 
grave problema ambiental começou a surgir: o lixo eletrônico ou lixo tecnológico. 
Neste projeto poderemos orientar os clientes internos (funcionários e 
terceirizados) e externos sobre a necessidade do correto descarte, destino e a 
respectiva reciclagem do lixo eletrônico, visto que este tipo de lixo traz inúmeros 
prejuízos ambientais.  

Após inventário, estaremos realizando em parceria com a COMLURB o descarte 
correto do nosso lixo eletroeletrônico, com a emissão do Manifesto de 
Transporte de Resíduos – MTR em conformidade com o INEA. 

 

Outubro – COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA 

 

A necessidade de equacionar os impactos ambientais decorrentes da atividade 
humana é cada vez mais evidente. A coleta seletiva é um dos instrumentos 
importantes que podem ser utilizados com esta finalidade, podendo ser 
realizada com um mínimo de custo adicional mas com tamanho benefício para o 
meio ambiente. 

Este projeto justifica-se pela necessidade de orientar os funcionários e 
terceirizados da IplanRio sobre a necessidade do correto descarte dos resíduos 
que são basicamente de dois tipos: seco (papéis, vidros, plástico, toner, pilhas e 
baterias, cápsulas de café tipo Nespresso) e úmido (matéria orgânica e rejeitos) 
objetivando assim, através da reciclagem, diminuir o consumo de recursos 
naturais e reduzindo os impactos ambientais que o lixo pode provocar. 

Também é uma parceria com a COMLURB, já que a empresa já tem os devidos 
conveniados para a separação e o descarte ambientalmente correto. 

 

Outubro – NOVO MUTIRÃO DO DESAPEGO 

 

Sucesso em 2018, repetiremos a campanha somada à necessidade de assepsia 
para prevenção à Covid-19. Torna-se necessário uma maior conscientização para 
mantermos nossos postos de trabalho com o mínimo de equipamentos e papéis 
possível, facilitando assim a higienização dos mesmos. 
 
 

 

  



 
 

2021  

COMPRA PÚBLICA SUSTENTÁVEL – BAIXO CONSUMO 

 

Também previsto em nosso Planejamento Estratégico 2020-2021 e após 
avaliação do nosso Jurídico, temos como objetivo incluir em nossos Termos de 
Referência exigências vinculadas à redução de consumo de energia. Portanto no 
quesito sustentabilidade e quando da aquisição de equipamentos, a exigência de 
certificados de baixo consumo de energia deverá ter maior atenção quando da 
confecção dos TR´s. 
 

 


