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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA OU PRODUÇÃO DE ENERGIA LIMPA. 

As empresas devem patrocinar e desenvolver programas de eficiência no uso de energia, com 

vistas à redução do impacto ambiental que esse uso provoca. 

Critérios de Avaliação Pontuação 

A empresa possui comprovação de programa de gestão energética 

0 (indica não 

aplicável/ não 

atende/ não 

existente) 

1 (atende 

parcialmente) 

2 (atende 100%) 

A empresa utiliza sistemas energéticos disponíveis no mercado c/ alta 

eficiência energética, ou seja, a empresa realiza investimentos no 

desenvolvimento de novas tecnologias com foco em redução do consumo de 

energia 

A empresa possui soluções técnicas e/ou tecnológicas que reduzem o 

consumo de energia 

A empresa realiza ações em algumas unidades/áreas da organização com o 

objetivo de reconhecer oportunidades de redução do consumo de energia. 

TOTAL  

 

GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS 

As empresas devem patrocinar e desenvolver programas de eficiência no uso da água, com 

vistas à redução do impacto ambiental que esse uso provoca. 

Critérios de Avaliação Pontuação 

A empresa possui comprovação de programa de gestão ecológica da água; 
0 (indica não 

aplicável/ não 

atende/ não 

existente) 

1 (atende 

parcialmente) 

2 (atende 100%) 

A empresa realiza investimentos para o reuso de água (água reciclada/água 

cinza) ou captação de água da chuva para ser utilizada em seus processos; 

A empresa estabelece metas e indicadores de redução do consumo de água 

que devam ser atendidos por sua cadeia de suprimentos; 

A empresa possui mecanismos para detecção de vazamentos e 

procedimentos para resolver estes vazamentos. 

TOTAL  



 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

O consumo também é uma fonte de resíduos, na medida em que provoca impactos negativos 

na cadeia de valor. Pensando no desenvolvimento sustentável, as empresas precisam 

preocupar-se com os impactos causados pelo consumo e pelo descarte de seus produtos, 

propondo medidas que desenvolvam soluções até o fim do ciclo de sua vida útil. As empresas 

devem patrocinar e desenvolver programas de eficiência no uso de materiais e descarte 

correto de seus resíduos, com vistas à redução dos impactos ambientais negativos que esse 

uso provoca. 

 

Critérios de Avaliação Pontuação 

A empresa possui comprovação de programa de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos; 0 (indica não 

aplicável/ não 

atende/ não 

existente) 

1 (atende 

parcialmente) 

2 (atende 100%) 

A empresa cumpre a legislação de destinação adequada de resíduos sólidos 

gerados no empreendimento e de resíduos perigosos; 

A empresa é vista como exemplo para o setor e serve de inspiração para 

mudanças em outras empresas e estimula o mercado de logística reversa; 

A empresa começou a implementar um plano de ação para atender aos 

requisitos legais de logística reversa. 

TOTAL  

 

GESTÃO EFICIENTE DE INSUMOS E MATERIAIS VINCULADOS AO PROCESSO/PRODUTO 

Critérios de Avaliação Pontuação 

A empresa possui material informativo do empreendimento sobre a gestão 

e o gerenciamento ambiental voltado para o público interno (funcionários) e 

para o público externo (clientes); 
0 (indica não 

aplicável/ não 

atende/ não 

existente) 

1 (atende 

parcialmente) 

2 (atende 100%) 

A empresa tem planos de ação formalizados para reduzir o consumo de 

materiais e resíduos gerados por sua operação; 

As ações da empresa possuem potencial de replicabilidade da 

experiência/resultados obtidos; 

A empresa destina recursos alocados para ações de Educação Ambiental.  



TOTAL  

 

CONTRATAÇÕES E/OU COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

 

Critérios de Avaliação Pontuação 

A empresa realiza iniciativas pontuais para a redução de recursos naturais; 
0 (indica não 

aplicável/ não 

atende/ não 

existente) 

1 (atende 

parcialmente) 

2 (atende 100%) 

A empresa realiza investimentos em novas tecnologias que visem a redução 

de insumos; 

A empresa promove investimentos buscando evoluir no uso de novas fontes 

de energias renováveis e limpas; 

A empresa possui indicadores para o monitoramento contínuo de sua 

geração de resíduos. 

TOTAL  

 

QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS, CLIENTES E COMUNIDADE; E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Critérios de Avaliação Pontuação 

A empresa realiza iniciativas pontuais para redução do uso de materiais e 

consequentemente a redução na geração de resíduos a serem descartados; 
0 (indica não 

aplicável/ não 

atende/ não 

existente) 

1 (atende 

parcialmente) 

2 (atende 100%) 

A empresa usa seu Plano de Ação para redução do consumo de energia 

(direta e indireta), como referência para o desenvolvimento e reformulação 

de produtos, remuneração de empregados e prestação de contas; 

A empresa desenvolve campanhas com empregados visando a redução do 

consumo de bens renováveis; 

A empresa realiza coleta seletiva em algumas unidades ou áreas da 

organização, por exemplo, na área administrativa.  

TOTAL  



 REDUÇÃO/COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DO GEEs 

 

Critérios de Avaliação Pontuação 

A empresa possui indicadores internos que meçam o descarte de resíduos 

por processo, operação e/ou equipamento (indicadores para o 

monitoramento contínuo do descarte, visando a sua redução); 
0 (indica não 

aplicável/ não 

atende/ não 

existente) 

1 (atende 

parcialmente) 

2 (atende 100%) 

A empresa tem Planos de Ação formalizados para reduzir o consumo de 

materiais e resíduos gerados por sua operação; 

A empresa cumpre a legislação adequada às emissões de GEEs; 

A empresa estabelece metas em indicadores de redução de consumo de 

materiais que devam ser atendidos por sua cadeia de suprimentos. 

TOTAL  

 


