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CONDOMÍNIO - Na gestão sustentável do 
condomínio onde está localizado o Centro 
Administrativo Sicredi, estão implicadas ações 
específicas que dizem respeito a lixo, água, 
energia e materiais.



Q1: Título do projeto ambiental participante: Estratégia Verde no Centro Administrativo Sicredi

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Gestão Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Sicredi - Sistema Cooperativo de Crédito
Nome fantasia: Centro Administrativo Sicredi
Setor de atuação: Instituição financeira cooperativa
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 2004
Número de colaboradores: 1.603

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av. Assis Brasil, 3940
Bairro: Passo D'Areia
Cidade: Porto Alegre
Estado: RS
CEP: 91010003
Telefone com DDD: 051-33584700

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Rafaela Fortunato Silva
Cargo: Assistente
E-mail: rafaela_fortunato@sicredi.com.br
Telefone com DDD: 51-33589934

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 04:32:37sexta-feira, 7 de novembro de 2014 04:32:37
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 11:11:22sexta-feira, 7 de novembro de 2014 11:11:22
Tempo gasto:Tempo gasto:  06:38:4506:38:45
Endereço IP:Endereço IP:  201.77.94.55201.77.94.55

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#107
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Dino Soccol Filho
Cargo: Administrador
E-mail: dino_soccol@sicredi.com.br
Telefone com DDD: 051-33589910

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 2012

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

2016

Q11: Número de pesssoas que participaram do
projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já
foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de
órgãos regulamentadores?

Questionado ignorou esta
pergunta

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

O impacto do trabalho realizado no CAS se dá simultaneamente em duas frentes distintas. Na condição de 
estrutura física centralizadora de processos operacionais e tecnológicos, o condomínio deve ter – e tem – 
preocupações com a ecoeficiência. Não é por outro motivo que o Sicredi busca identificar seus principais 
pontos de impacto ambiental, em especial no que diz respeito à gestão dos recursos tecnológicos, dos quais 
faz uso intensivo, bem como consumo de papel e uso de água e energia. As práticas com foco em 
sustentabilidade do Centro Administrativo Sicredi demandam atenção especial ao Data Center, localizado no 
segundo andar da Torre C. Isto porque o Data Center consome entre 40% e 50% da energia do condomínio. 
Ao mesmo tempo, o trabalho corporativo realizado pelas diferentes áreas de apoio reunidas no CAS cumpre 
papel multiplicador de conceitos e práticas, sugerindo e engajando tanto os colaboradores do CAS quanto 
das próprias Cooperativas e Centrais, no sentido de adotarem e incentivarem práticas que digam respeito à 
sustentabilidade. Ademais, as campanhas e iniciativas desenvolvidas pelo Sicredi impactam indiretamente 
associados, fornecedores e parceiros. Tudo previsto na Política de Sustentabilidade, implantada em 2011.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

É o conjunto destas estratégias e práticas que faz do CAS um prédio verde, como comprovam
as práticas já implantadas. Mas é com o objetivo de alcançar resultados ainda mais consistentes que
o Centro Administrativo Sicredi deu início ao processo de certificação LEED (Liderança em Energia e
Desenhos Ambientais), um sistema de pontuação que abrange diferentes critérios, como a eficiência
energética, aproveitamento da água, qualidade do ar, tipos de materiais utilizados, preservação
do ambiente etc. A expectativa é de que a certificação seja alcançada no primeiro semestre de 2016.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Ecoeficiência: Coleta seletiva, coletores de pilhas e baterias, compostagem de resíduos orgânicos, descarte 
adequado de lâmpadas fluorescentes, materiais de higiene certificados, custos e cuidados com horários de 
ponta, iluminação LED, desligamento dos computadores, aproveitamento da água da chuva, descargas de 
vasos sanitários e mictórios, substituição das torneiras dos banheiros, tanque de termoacumulação de água 
gelada e estação de tratamento de esgoto.
Campanha interna de ecoeficiência: No segundo semestre de 2013, foi desenvolvida uma campanha interna 
de ecoeficiência, para estimular os colaboradores a terem atitudes voltadas à  redução do consumo de papel, 
água, energia elétrica e resíduos, tanto no ambiente de trabalho como na vida pessoal. A campanha buscou 
promover, ainda, a reflexão sobre o poder de escolha que cada um possui em busca da Sustentabilidade. 
Com o conceito “Sustentabilidade. Só depende de você”, buscou-se enfatizar que o colaborador é o principal 
responsável pelo sucesso da iniciativa.
Data Center: Sicredi vem desenvolvendo desde 2007 uma série de ações com foco na melhoria da eficiência 
de seu Data Center, localizado o segundo andar do Centro Administrativo Sicredi. A partir de 2012, como 
consequência da implantação, no ano anterior, de sua Política de Sustentabilidade, o Sicredi adotou medidas 
ainda mais fortes com foco na otimização do processo de monitoramento do Data Center. Até então, as 
informações referentes ao consumo de energia e climatização eram providas pela área de manutenção do 
Sicredi uma vez por mês. A área de Tecnologia da Informação (TI) percebeu que seria importante contar com 
um monitoramento mais apurado, ter um maior controle, para que se pudessem adotar posturas proativas na 
solução de problemas cotidianos. A solução encontrada foi a adoção da ferramenta chamada Data Center 
Infrastructure Management (DCIM), da empresa CA, o que permitiu aos gestores passarem a contar com 
indicadores e dados que lhes permitam otimizar o modo de gestão e de entrega de infraestrutura para o 
Sicredi como um todo. A partir do conhecimento mais aprofundado do comportamento da infraestrutura, até 
mesmo os investimentos necessários à otimização da operação do Data Center (aquisição de hardwares e 
implantação de medidas para isolamento de calor, entre outras) tiveram ganhos de eficiência. Tal decisão 
está em sinergia com o trabalho desempenhado pelo subcomitê de Processos Sustentáveis, ligado ao Comitê 
de Sustentabilidade do Sicredi. O subcomitê define critérios socioambientais nos processos de compras e 
contratação de serviços. Além disso, colabora com a Política de Segurança da Informação, com o 
Regulamento de Gestão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e demais normativos que visem à segurança 
dos dados dos associados e padrões éticos de atuação de colaboradores. Também é seu papel “criar 
procedimentos operacionais que considerem conceitos de ecoeficiência, a fim de promover a máxima eficácia 
no uso dos recursos naturais e de materiais deles derivados”. As ações buscando a otimização dos 
processos do Data Center são uma decisão altamente relevante, do ponto de vista corporativo, porque 
praticamente todo o portfólio de produtos e serviços oferecido pelo Sicredi é sustentado pela área de 
Tecnologia da Informação e pelo CAS. Estamos falando de mais de 100 produtos e serviços, com destaque 
para conta corrente, débito em conta, crédito, poupança,cartões de crédito e débito, investimentos, seguros, 
consórcios, câmbio, cobrança, previdência, além de facilidades como caixas eletrônicos e serviços pela 
internet. Para garantir a chegada destes serviços com qualidade aos usuários, a estrutura tecnológica é 
fundamental, por conta dos recursos de alta disponibilidade e continuidade implícitos. Esta foi a razão pela 
qual o Sicredi decidiu adotar um processo de gestão eficiente dos recursos de Data C enter, com mudanças 
em três pilares: pessoas, processos e tecnologia.
Virtualização: Nesse contexto, uma das medidas adotadas diz respeito ao incremento da virtualização. Trata-
se de um recurso lógico que permite criar dentro de um servidor físico (semelhante a um computador de uso 
pessoal) múltiplos servidores “virtuais”, ou seja, a estrutura de pastas e subdivisões de um servidor é 
replicada virtualmente. A prática, que recentemente foi adotada como das mais eficientes no universo da TI, 
tem no Sicredi um player diferenciado. Enquanto a média de virtualização no Brasil gira em torno de 70% a 

3 / 7

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



tem no Sicredi um player diferenciado. Enquanto a média de virtualização no Brasil gira em torno de 70% a 
75%, no Sicredi o percentual alcança 95%. Graças a este recurso, que implica na racionalização no uso dos 
recursos, sem necessidade de ampliação da área física do Data Center, calcula-se que, anualmente, o 
Sicredi evita a emissão de 400 toneladas de CO2, o que seria equivalente ao corte de 2.500 árvores.
Certificação LEED: O primeiro passo para a certificação é o Estudo de Viabilidade Técnica, espécie de 
avaliação inicial em que se verifica se a edificação tem chances de alcançar os 40 pontos mínimos, pré-
requisito para que o processo prossiga. No Sicredi, essa etapa foi realizada no segundo semestre de 2013. 
Em dezembro do ano passado o relatório da consultoria Otec apontou que, do total de 110 pontos, o Centro 
Administrativo Sicredi apresenta a seguinte perspectiva: 37 pontos prováveis, 31 possíveis, 37 pouco 
prováveis e 9 não alcançáveis. Ou seja, o CAS tem perspectivas concretas de alcançar pelo menos 68 pontos 
já em sua primeira tentativa de certificação, o que daria direito ao selo Leed Gold.
A fase seguinte ao estudo dura 12 meses. No Sicredi, ela deve se iniciar em agosto de 2014. Nesse período, 
deverão ser feitas medições constantes dos diversos indicadores. Encerrado este prazo, o Sicredi terá dois 
meses para consolidar sua documentação e encaminhá-la para a empresa certificadora, que dará o resultado 
após cinco meses de minuciosa análise dos relatórios. Ou seja, o Sicredi deverá ser certificado em fevereiro 
ou março de 2016. A renovação da certificação acontece a cada cinco anos. Quando se iniciar o projeto de 
construção das torres A e B no atual terreno ocupado pelo Centro Administrativo, o Sicredi pretende inscrever 
a obra na categoria LEED NC, que certifica construções novas. A provável conquista do selo LEED atestará 
tecnicamente uma realidade: o Centro Administrativo Sicredi é um prédio verde.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Na gestão sustentável do condomínio onde está localizado o Centro Administrativo Sicredi, estão implicadas 
ações específicas que dizem respeito a lixo, água, energia e materiais. Os resultados alcançados foram a 
redução no custo e no consumo de papel, água e proncipalmente de energia. Evitamos também a  emissão 
de 400 toneladas de CO2, o que seria equivalente ao corte de 2.500 árvores com a virtualização.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Impacto ambiental: Evita a emissão de 400

toneladas de CO2, ou o corte de 2.500
árvores por ano, além de não gerar lixo
eletrônico.

Resultado 2 Impacto Econômico: Evita desperdício
incalculável de capacidade

Resultado 3 Impacto Econômico: Evita a compra de
2.800 servidores, a um custo aproximado
de R$ 30 mil a unidade, totalizando uma
economia de R$ 84 mihões, Considerando
um consumo de energia de 859.950.000
kwh em 5 anos, a R$ 0,333 o Kwh, tem-se
uma economia de R$ 286.363,35,
Considerando um consumo de 1.117.935
kwh para refrigeração, em 5 anos, a R$
0,333 o Kwh, tem-se uma economia de R$
372.272,36. 1.117.935 kwh para
refrigeração, em 5 anos, a R$ 0,333 o Kwh,
tem-se uma economia de R$ 372.272,36

Resultado 4 Impacto Econômico: Total de economia: R$
84.658.635,71

Resultado 5 Impacto Social: Dada a natureza
cooperativa do sistema, o resultado do
Sicredi permanece nas regiões de atuação
das Cooperativas filiadas. Assim, os
impactos econômicos alcançados no Data
Center resultam em melhor desempenho
do sistema como um todo, o que gera
maiores sobras anuais para as
Cooperativas, parte das quais são
reaplicadas nas comunidades onde o
Sicredi está presente. O Data Center tem
recebido em torno de 4 mil visitantes
anualmente, para conhecer o seu eficiente
processo de gestão. Este programa
contribui para a disseminação da cultura da
Sustentabilidade.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O Centro Administrativo Sicredi (CAS), localizado em Porto Alegre, tem relevância estratégica
e desempenha papel fundamental para o sistema. É neste local que estão reunidas as áreas que
apoiam de forma corporativa o trabalho das cem Cooperativas e quatro Centrais que integram o Sicredi
distribuídas em 11 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso
do Sul, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Rio de Janeiro (já contabilizada a recente
filiação da Cooperativa Unicred Rio). O trabalho realizado no CAS é decisivo para o atendimento às
demandas dos 2,6 milhões de associados e para o desempenho eficiente dos cerca de 1.250 pontos
de atendimento, 2.237 agentes credenciados e 3.142 caixas eletrônicos próprios do Sicredi. Formalmente, o 
CAS é a sede administrativo-financeira da Sicredi Participações (SicrediPar), do Banco
Cooperativo Sicredi e suas empresas controladas, da Fundação Sicredi e da Confederação Sicredi. É no 
Centro Administrativo Sicredi que estão reunidas as áreas corporativas de Produtos e Negócios; 
Administração e Finanças; TI e Operações; Crédito; Recursos de Terceiros, Economia e Riscos; Tesouraria; 
Gestão de Pessoas; Controles internos, Compliance e Riscos Operacionais; Ouvidoria,
além da já citada Fundação Sicredi.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2012, Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.sicredi.com.br/conheca_respons

abilidade_socio.html

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

943.658

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

1.380.000,00

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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