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Fotos: 

Colaboradores participaram da ação de forma 
voluntária

Plantio de Tietê, em São Paulo, revitalizou 
uma das avenidas com ipês

Definição das mudas e locais de plantio conta-
ram com a supervisão do Senai



Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto Mais Árvores

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Cooperativa Central de Crédito e

Investimentos dos Estados do Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro

Nome fantasia: Central Sicredi PR/SP/RJ
Setor de atuação: Financeiro/Cooperativismo
Número de colaboradores: 5.161

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 253
Bairro: Mercês
Cidade: Curitiba
Estado: Paraná
CEP: 80.410-000
Telefone com DDD: (41) 3281-5400

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Vinicius Boreki
Cargo: Assessor de Imprensa
E-mail: vinicius@centralpress.com.br
Telefone com DDD: (41) 3026-2610

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 06:31:22quinta-feira, 6 de novembro de 2014 06:31:22
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 07:36:31quinta-feira, 6 de novembro de 2014 07:36:31
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:05:0901:05:09
Endereço IP:Endereço IP:  177.40.36.211177.40.36.211

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Rejane Farias de Andrade
Cargo: Assessora de Programas Sociais
E-mail: rejane_andrade@sicredi.com.br
Telefone com DDD: 41- 3281-5410

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) 01/03/2013

Q9: O projeto está em andamento? Sim

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

30/12/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 700
Remuneradas 0

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:

Cooperativas singulares filiadas à Central Sicredi PR/SP/RJ.

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

Não.

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

As cooperativas emitem gases de efeito estufa com os quilômetros rodados pelos colaboradores, além do 
consumo de água, de energia e de papel impresso nas unidades de atendimento do Sicredi. Dessa forma, 
dentro da Política de Sustentabilidade da companhia, o projeto objetiva mitigar os danos causados ao meio 
ambiente, que contribuem para o aquecimento global do planeta.

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

Neutralizar parte das emissões dos gases de efeito estufa (somente dos quilômetros rodados) com o plantio 
de 11 mil árvores nos estados do Paraná e de São Paulo. Ao todo, 29 cooperativas dos estados do Paraná e 
de São Paulo participaram da iniciativa. O número de mudas se baseou em um cálculo que buscou neutralizar 
a poluição causada nos quilômetros rodados pelos colaboradores em viagens e em deslocamentos a 
trabalho. Os locais de plantio foram definidos pelas cooperativas em parceria com prefeituras, parques e 
Organizações Não-Governamentais (ONGs), sob a supervisão e indicação do Senai (Serviço Nacional da 
Aprendizagem Industrial).

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

O projeto foi desenvolvido em comemoração ao Dia Mundial das Cooperativas de Crédito, comemorado em 
2014 no dia 16 de outubro. Com a temática “Serviço Local, Bem Global”, a ideia era realizar iniciativas que 
gerem impacto positivo para a comunidade na qual as cooperativas estão inseridas. Dessa forma, foi definida 
como objetivo das ações deste ano o foco na neutralização de gases de efeito estufa gerados nas 
cooperativas e unidades de atendimento, promovendo equilíbrio ambiental, uso sustentável de recursos 
naturais e, mais do que isso, a conscientização dos colaboradores. Para tornar mais efetivos os resultados, os 
locais de plantio em cada localidade foram definidos seguindo a orientação do Senai (Serviço Nacional da 
Aprendizagem Industrial) – além de manter contatos com prefeituras, parques e ONGs.
Dessa forma, o Senai ficou responsável por definir as espécies e locais de plantio; obter mudas nativas e 
transportá-las; orientação de um técnico no dia do plantio; visitas de monitoramento depois de 6 meses e um 
ano após a ação; e a certificação do plantio de cada cooperativa. A Central Sicredi fez um levantamento 
aprofundado para coletar os quilômetros rodados em cada cooperativa e definir a quantidade de mudas de 
cada cooperativa. Dessa forma, cada localidade teve um peso no resultado final. Por exemplo, a cooperativa 
que apresentou o maior índice de deslocamento, de 1,068 milhão de quilômetros, ficou responsável por 
plantar 1.654 árvores. 
O plantio foi realizado por colaboradores de forma voluntária entre os dias 16 de outubro e 30 de dezembro 
de 2014.

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

Os principais resultados atingidos foram o plantio das 11 mil árvores, o que neutralizou os cerca de 6 milhões 
de quilômetros rodados pelas cooperativas de crédito. Ao todo, esses benefícios chegaram a 23 municípios 
dos estados do Paraná e de São Paulo. Outro ponto importante foi a conscientização ambiental de mais de 5 
mil colaboradores da Central PR/SP/RJ do Sicredi, atingindo um dos conceitos básicos do cooperativismo: a 
geração de bem-estar e resultados para a comunidade na qual a cooperativa está inserida.

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 11 mil árvores foram plantadas.
Resultado 2 6 milhões de km rodados neutralizados, o

equivalente a 1.550 toneladas de CO2.
Resultado 3 23 municípios beneficiados com o projeto.
Resultado 4 Conscientização ambiental de mais de 5

mil colaboradores.
Resultado 5 8 associados beneficiados com

reconstituição de mata ciliar e 2 municípios
com reserva legal.
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Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

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

Para a elaboração da Política de Sustentabilidade do Sicredi, foi utilizado o conceito de Sustentabilidade 
proposto pela abordagem do Triple Bottom Line, expressão que reúne simultaneamente o resultado 
econômico, social e ambiental. Ou seja, instituição sustentável é aquela que gera resultado econômico, ao 
mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas com as quais 
interage. Portanto, a gestão do negócio deve considerar não somente questões econômico-financeiras, mas 
também sociais e ambientais por meio de um pensamento sistêmico.

A definição dos conceitos, nessa linha de raciocínio, é : Ambiental é a preocupação com o uso consciente dos 
recursos naturais (uso direto de água, energia, matéria-prima, destinação dos resíduos); o Econômico é a 
geração de resultado financeiro (lucro); e o Social é o relacionamento com os diversos públicos de interesse 
stakeholders (associados, dirigentes, gestores, colaboradores, parceiros e fornecedores e sociedade). 

Diante deste conceito, entendemos que o Ambiental deve ser orientado e, por esse motivo, estamos 
organizando o Projeto Mais Árvores, que tem como objetivo neutralizar as emissões de gases de efeito estufa 
dos quilômetros rodados das cooperativas e UAs por meio de plantio de árvores. Desde a implantação da 
política em 2012, começamos a sensibilizar e treinar os colaboradores para a incorporação de boas práticas 
no seu dia a dia seja na área pessoal ou profissional.

Algumas das práticas incentivadas são: uso de coleta seletiva; campanha de ecoeficiência; mensuração de 
papel impresso, energia, água e quilômetros rodados em todas as instalações da organização; plantio de 
árvores; descarte correto de pilhas, cartuchos e lixo eletrônico; uso de xícaras, canetas e squeeze em 
treinamentos; parceria com Senai para realizar eventos ecoeficientes para mensuração dos gases de efeito 
estufa  e depois neutralização por meio de plantio.

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

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

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

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/pdfs/relatorio_anu

al_sustentabilidade_2013_portugues.pdf

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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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?
Outra(s) (especifique)
GRI - Global Reporting Initiative

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

Questionado ignorou esta
pergunta

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

Questionado ignorou esta
pergunta

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")

Questionado ignorou esta
pergunta

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

Não

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

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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