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Q1: Título do projeto ambiental participante: Gincana Ambiental

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Zen S.A. Indústria Metalúrgica
Nome fantasia: Zen S.A. Indústria Metalúrgica
Setor de atuação: Metalmecânica
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 20/05/1960
Número de colaboradores: 993

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Guilherme Steffen, nº 65
Bairro: Steffen
Cidade: Brusque
Estado: SC
CEP: 88355-100
Telefone com DDD: 47 32552866

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Gisele Rodrigues de Souza
Cargo: Analista Ambiental
E-mail: gisele.souza@zensa.com.br
Telefone com DDD: 47 32552866

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 12 de setembro de 2014 06:36:16sexta-feira, 12 de setembro de 2014 06:36:16
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 12 de setembro de 2014 07:40:11sexta-feira, 12 de setembro de 2014 07:40:11
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:03:5501:03:55
Endereço IP:Endereço IP:  177.200.194.242177.200.194.242

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Osmar Farias
Cargo: Gestor de SMS
E-mail: osmar.farias@zensa.com.br
Telefone com DDD: 47 32552900

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) 05/04/2014

Q9: O projeto está em andamento? Não

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

02/07/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 10
Remuneradas 70

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 1000

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

NA

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

Não

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

Baixo interesse dos colaboradores em participar das campanhas envolvendo as questões ambientais e 
praticar coisas simples mas que podem fazer a diferença para o desenvolvimento sustentável.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Foi montar a Gincana Ambiental para promover o comprometimento dos colaboradores com o Sistema de 
Gestão Ambiental de nossa Organização e para aumentar a conscientização ambiental deles e de seus 
familiares.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

As inscrições para a Gincana Ambiental foram abertas para todos os colaboradores montarem suas equipes 
e se inscreverem. As equipes poderiam ser formadas por colaboradores dos diversos setores, podendo ter 
entre 6 e 10 inscritos por equipe. Tivemos a inscrição de 6 equipes e no mês de abril tivemos a primeira prova 
da competição. Prova esta que foi realizada no Mineral Agua Park (Parque aquático) onde contou com o 
conhecimento dos participantes nas questões ambientais e o trabalho em equipe. A segunda prova aconteceu 
no mês de Maio e foi realizada no Teatro do Centro Cultural de Azambuja, onde as equipes montaram uma 
peça teatral com temas referentes a Conscientização Ambiental, além da obrigatoriedade de participação de 
até 4 crianças entre 6 e 12 anos em cada apresentação. Alguns dos temas abordados pelas equipes foram: 
Coleta Seletiva, os 3 R’s, Aquecimento Global, Escassez da Água entre outros. Para esta prova tivemos 
como jurados membros da Fundação Cultural de nossa cidade. A 3º e última prova foi um jogo de Perguntas 
e Respostas onde alguns dos membros das equipes teriam que acertar para pontuar, perguntas essas 
relacionadas com notícias do Momento sobre as questões mundiais em nosso planeta, fazendo com que os 
colaboradores estudassem sobre os diversos temas. O que marcou nessa prova, foi a competitividade das 
equipes com as respostas apresentadas, demostrando preparo e conhecimento sobre os temas que foram 
sugeridos. Nesta prova tivemos o resultado da equipe campeã, que foi a Equipe Guardiões da Natureza. Em 
2º lugar tivemos a Equipe Zenial e em 3º a Equipe Corujão. Os prêmios foram passeios para Hotéis  e para o 
Parque Unipraias, com direito a levar um acompanhante.

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

Aumento do compromisso dos participantes e de seus familiares para com a preservação ambiental.

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 80 pessoas mais conscientes sobre os

problemas ambientais que o nosso planeta
vem enfrentando;

Resultado 2 Melhor entrosamento entre os 60
participantes no ambiente de trabalho;

Resultado 3 60 pessoas que mudaram a sua percepção
sobre o Sistema de Gestão Ambiental de
nossa organização;

Resultado 4 Melhoria constante no Desempenho
Ambiental de nossa organização;

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)

Em Maio de 2009 através do processo de certificação ISO 14001:2004 a ZEN assumiu o desafio de 
transformar uma atividade industrial geradora de impactos ambientais ao meio ambiente, através da gestão 
ambiental e comprovar que é possível aliar desenvolvimento e sustentabilidade.
A cultura ambiental cresceu de forma gradativa, paralela à consolidação das práticas ambientais da empresa.  
É evidente o envolvimento e comprometimento de todos os colaboradores com o Sistema de Gestão 
Ambiental - SGA da organização, onde em cada auditoria, seja ela interna ou externa, o organismo 
certificador tem a satisfação de informar que a ZEN S.A. está recomendada à Recertificação do sistema de 
gestão ambiental, conforme os requisitos da ISO 14001:2004. 
O impacto positivo da manutenção do SGA na ZEN se estende também à comunidade envolvida em 
programas de responsabilidade socioambiental. Entende-se que a educação e conscientização das pessoas 
sobre o meio ambiente, é o bem mais precioso da humanidade.
A empresa desenvolveu ações a fim de criar e despertar nos colaboradores, seus familiares e comunidade, a 
consciência ambiental e responsabilidade através da educação.

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

Comunidades vizinhas,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais,
Outros (especifique) Colaboradores

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

Divulgou em 2011, 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.zensa.com.br/pt/downloads.php

?cat=26

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?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
Outra(s) (especifique) ISO TS 16949

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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