PRISMA EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA

2
Índice
1- Sobre o relatório
2- A Empresa
2.1 – Histórico
2.2 – Visão, Missão e Valores
2.2.1 – Visão
2.2.2 – Missão
2.2.3 – Valores
2.3 – Código de Conduta
2.4 – Política Interna de Qualidade
3- Público Interno
3.1 – Organograma
3.2 – Quadro Social
3.2.1 – Sexo
3.2.2 – Raça
3.2.3 – Idade
3.2.4 – Escolaridade
3.2.5 – Satisfação
3.3 – Ações Realizadas
3.3.1 – Campanhas Motivacionais
3.3.2 – Implantação do Restaurante Self-service
3.3.3 – Incentivo à graduação dos Colaboradores
3.3.4 – Implantação dos Critérios de Recrutamento e Seleção
3.3.5 – Treinamentos
3.3.6 – Projeto de Incentivo ao Esporte
3.3.7 – Funcionário Destaque do Mês
4- Relação com os Sindicatos
4.1 – Ação Conjunta: Projeto de Melhoria nas Moradias dos Colaboradores

3
5- Saúde e Segurança
5.1 – Política de Segurança e Saúde
5.2 – Programas e Investimentos
5.2.1 – Monitoramento da Saúde dos Colaboradores
5.2.2 – Campanha de Vacinação
5.2.3 – Campanha de Prevenção à Aids
6- Clientes
6.1 – Relacionamentos
6.2 – Principais Clientes
7- Fornecedores
8-Comunidade
8.1 – Voluntariado
8.2 – Doações de Cestas Básicas pelos Funcionários
8.3 – Doação de Ambulância
8.4 – Projetos de Incentivo à Cultura
9- Meio Ambiente
9.1 – Política Interna de Meio Ambiente
9.2 – Práticas adotadas
9.2.1 – Programa 5S Solidário
10- Indicadores Ethos
11- Linha de Base
Anexos:
Código de Conduta
Termo de Compromisso
Formulário para Comunicação de Falha na Conduta Ética

4
Relatório Socioambiental
Prisma Edificações e Engenharia
A Prisma tem o prazer de convidá-lo a conhecer o nosso primeiro Relatório
Socioambiental.
Ele reflete a aplicação do aprendizado da Responsabilidade Social Empresarial iniciado
em 2006, através do Programa Tear – Tecendo Redes Sustentáveis, ministrado pelo
Instituto Ethos. É o marco inicial da evolução da empresa no relacionamento com as
diversas partes interessadas do seu negócio.
Procuramos dar transparência às ações internas que norteiam o convívio com nossos
colaboradores, evidenciando práticas que buscam o fortalecimento da nossa força de
trabalho e, por conseguinte, da nossa marca.
Expomos as iniciativas sociais que visam ao estreitamento das nossas relações com as
comunidades onde atuamos. E reafirmamos o nosso compromisso de atuar com
responsabilidade socioambiental nas relações com a nossa equipe de trabalho, com
nossos clientes e fornecedores, disseminando uma cultura que se baseiem nos respeito
aos valores universais da ética e transparência, nos direitos humanos e na preservação
do meio ambiente.

Demétrio C. Mattos
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1 - Sobre o relatório
O Relatório Sócio-Ambiental da Prisma, retratará as principais ações da empresa,
desenvolvidas durante o ano de 2007. Tendo como objetivo dar transparência às ações
da empresa voltadas para a Responsabilidade Social e à Sustentabilidade, reafirmando
este compromisso com o público interno, clientes, fornecedores, comunidade, governo,
meio ambiente e demais partes interessadas do seu negócio.
2 - A Empresa
2.1 - Histórico
A Prisma foi fundada em 3 de janeiro de 1994 na cidade de Itabira em Minas Gerais
pelos seus diretores Demétrio Caetano de Mattos e Héber Pena Jácome.
Criada com o objetivo de atender à demanda de prestação de serviços de engenharia e
construção civil da região de Itabira e cidades vizinhas, vem apresentando com o passar
dos anos, crescimento planejado e estruturado, atuando nas seguintes áreas:
Terraplenagens;
Pavimentações;
Drenagens;
Dragagens;
Obras de Arte;
Construções Prediais;
Demolições;
Contenções;
Saneamento;
Construção e manutenção de linhas férreas;
Obras de concreto em geral;
Locação de veículos e equipamentos.
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2.2 - Visão, Missão e Valores
2.2.1 – Visão
Estar entre as cinco maiores empresas construtoras da região até 2010, focando
qualidade, segurança, satisfação do cliente e eficiência operacional.
2.2.2 - Missão
Atuar competitivamente no mercado, sendo reconhecida como empresa referência no
setor da Construção civil, pela qualidade, eficiência e pontualidade dos serviços,
atuando com responsabilidade social e contribuindo para o desenvolvimento sustentável
da região.
2.2.3 - Valores
Prioridade à segurança e à qualidade de vida no trabalho;
Busca permanente do crescimento e da excelência empresarial;
Atendimento às necessidades de nossos clientes;
Respeito e compromisso nas relações com nossos fornecedores e colaboradores;
Atuação com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.
2.3 - Código de Conduta
O Código de Conduta da Prisma, em anexo, é um instrumento que foi criado para
orientar o desempenho da empresa em suas ações e na interação com seu diversificado
público, sendo estes: clientes, colaboradores, concorrentes, fornecedores, comunidade,
meio ambiente e governo.
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2.4 – Política de Qualidade
Fornecer serviços de construção, que atendam às necessidades e especificações de
nossos clientes relativas a preços, prazos, qualidade técnica, segundo as seguintes
diretrizes:
Seguir rigorosamente as especificações dos contratos.
Melhoria continua do planejamento de nossas atividades e da execução do
planejado, atingindo os resultados programados.
Deve ser uma meta contínua dos nossos gerenciadores: a melhoria dos processos e
da produtividade. A qualidade do nosso produto final deve ser o resultado da
eficiência dos processos e dos ganhos de produtividade.
Incentivar o desenvolvimento profissional e garantir a segurança e o bem estar nos
locais de trabalho. A qualidade somente se reflete no produto final, em um ambiente
sadio e seguro.
Conduzir os negócios com competência de forma a garantir sua justa remuneração.
Considerar como prioritária a preservação do meio ambiente nos nossos processos
produtivos.
Manter o Sistema de Gestão da Qualidade sob contínuo monitoramento, garantindo
sua eficácia e aprimoramento.
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3 - Público Interno
3.1 - Organograma

Prisma Edificações e
Engenharia
Diretoria Administrativa

Diretoria Técnica

Gerência Administrativa

Engenharia

Setor Financeiro

Chefe de Seção Técnica

Setor de Compras

Recursos Humanos

Departamento Pessoal

SESMT
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3.2 - Quadro Social
A Prisma apresentou em 2007, um total de 742 funcionários, sendo que 8,00% deles
tiveram a oportunidade do primeiro emprego e 02 deles eram deficientes físicos.
3.2.1 - Sexo

Sexo
Sexo
725
725

800
800
600
600
400
400
200
200
0
0

Mulheres
Mulheres
Homens
Homens
17
17

A Empresa é representada por 98,00% de colaboradores do sexo masculino, e
2,00% do sexo feminino.

3.2.2 - Raça

Raça
Raça
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0

355
355
250
250
156
156
1

1

Pardos
Pardos
Brancos
Brancos
Negros
Negros
Amarelos
Amarelos

Em relação à raça, 47,00% dos funcionários são pardos; 20,00% são brancos e 33,00%
são negros.
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3.2.3 - Idade

Idade
Idade
231
231 214
214

250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0

134
134

87
87

56
56
5

5

18 a 21
18 a 21
22 a 29
22 a 29
30 a 39
30 a 39
40 a 49
40 a 49
50 a 59
50 a 59
60 a 64
60 a 64

De acordo com a idade dos colaboradores, a maior parte deles (32,00%) se encontra na
faixa etária de 22 a 29 anos, em contraponto com apenas 1,00% de colaboradores que
possuem entre 60 e 64 anos.
3.2.4 – Escolaridade

Escolaridade
300

Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental
Completo ( 1º a 4º série)
Ginasial Incompleto

251

250
185

200
150

50

Ginasial Completo
(5º a 8º série)
Ensino Médio Incompleto

118
78

100
45
3

Analfabetos

Ensino Médio Completo

52

Ensino Superior Incompleto

3 7

0

Ensino Superior Completo

Dividimos o grau de instrução dos colaboradores em 7 níveis de escolaridade, sendo
eles:
00,00% - Analfabetos – não sabem ler, nem escrever;
06,00% - Possuem Ensino Fundamental incompleto;
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11,00% - Possuem Ensino Fundamental completo;
34,00% - Não completaram o Ginasial;
07,00% - Concluíram o Ginasial;
25,00% - Possuem Ensino Médio incompleto;
16,00% - Se formaram no Ensino Médio;
00,00% - Possuem Ensino Superior incompleto;
01,00% - Concluíram o Ensino Superior.
3.2.5 - Satisfação
Em uma pesquisa de opinião realizada com 309 colaboradores, o que representa 42,00%
do total de nossos funcionários, obtivemos os seguintes dados:
- 9,00% dos colaboradores estão muito satisfeitos;
- 83,00% estão satisfeitos;
- Enquanto apenas 8,00% estão insatisfeitos com a empresa.

Satisfação com a Empresa
Satisfação com a Empresa
300
300

259
259

200
200
100
100
0

27
27

24
24

Muito satisfeito
Muito satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Insatisfeito

0

3.3 – Ações realizadas
3.3.1 – Campanhas Motivacionais
Com intuito de promover a Qualidade de Vida dos Trabalhadores, sua satisfação no
trabalho e aumento da produção; a Prisma criou campanhas motivacionais, que
abrangem desde dinâmicas de grupo, a avaliações de desempenho dos colaboradores.
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As dinâmicas de grupo ministradas pela estagiária de psicologia, abordam temas como
trabalho em equipe, absenteísmo, perspectiva de vida do trabalhador, etc. A fim de
desenvolver competências pessoais e profissionais dos colaboradores.
3.3.2 - Implantação do restaurante self-service nas minas de Cauê e Conceição
Visando reduzir custos e o impacto ambiental, a Prisma implantou o sistema de
restaurante self-service nas Minas de Cauê e Conceição, substituindo o marmitex, e com
isso reduzindo a geração de resíduos, e o desperdício de alimentos. Conseguindo ainda
aumentar a satisfação dos funcionários que são usuários do restaurante.

3.3.3 – Incentivo a graduação dos Colaboradores
Visando incentivar o desenvolvimento profissional de nossos funcionários, lançamos o
projeto de incentivo à graduação, onde ofertamos bolsas de até 50,00% do valor da
mensalidade, dentro das áreas de nosso interesse.

3.3.4 – Implantação dos critérios de recrutamento e seleção
Para melhorarmos nossos padrões de qualidade, implantamos dentro da empresa o
sistema de recrutamento e seleção de funcionários. O processo é realizado pela
estagiária de psicologia da empresa. Nosso recrutamento e seleção além de melhorar a
qualidade de nossos serviços, por admitir pessoas eficientes e bem qualificadas, torna o
processo seletivo mais justo, por humanizar o sujeito, alvo de seleção, que na maioria
das vezes é visto como "mais um" candidato.
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3.3.5 – Treinamentos
RECICLAGEM
Visando a conscientização ambiental dos funcionários, foi realizado um treinamento
sobre coleta seletiva, que abordou os seguintes tópicos: geração de resíduos, desperdício
de recursos naturais, 3R´s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar).
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Visando a Qualidade de Vida no Trabalho iniciamos um treinamento aos funcionários,
com os seguintes temas: Introdução sobre a qualidade de vida no trabalho, saúde
psíquica e saúde física, breve histórico do perfil patológico, doenças psicossomáticas,
stress, primeiros socorros e segurança no trabalho.
PALESTRA SOBRE SAÚDE E TRABALHO
A palestra realizada por duas estudantes de psicologia da USP (Universidade de São
Paulo), aos funcionários, sobre bons hábitos para a saúde; como higiene pessoal, bons
hábitos alimentares, necessidade de praticar esportes, os problemas causados pelo
tabagismo e o álcool; e como esses bons hábitos interferem positivamente no trabalho e
na vida em geral. Ao final da palestra foram vendidos livros sobre os temas abordados.
A fim de facilitar o acesso dos colaboradores ao material, a empresa financiou os
valores para os interessados.
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3.3.6 – Projeto de Incentivo ao Esporte
A Prisma conta com 4 jogos de uniformes de futebol e convênio com o campo do Santa
Marta, além de oferecer transporte dos funcionários até o local do jogo.

3.3.7 – Funcionário Destaque do Mês
A fim de melhorar o desempenho dos funcionários, criou-se um projeto de avaliação
mensal de desempenho (Profissional Destaque do Mês). A avaliação é constituída por 8
itens que avaliam: Práticas de Segurança, Emissão de ROS e Quase-acidente, Disciplina
no Serviço, Freqüência, Pontualidade, Organização e Limpeza, Produção, Dedicação e
Zelo com os equipamentos e ferramentas. Esses itens possuem pontuações específicas,
variando de 20 a 0 pontos. As avaliações são feitas pelo Encarregado de Obras e
Técnicos de Segurança.
Para desfrutar dos prêmios ( que variam de R$ 50,00 a R$ 150,00) é necessário que o
funcionário obtenha a maior pontuação de um total de 100 pontos. São cinco
colocações, que dividem o prêmio de R$ 500,00. Caso haja empate entre funcionários
definimos os seguintes critérios: 1º colocado - Aquele funcionário que emitiu maior
número de ROS ou relatos de quase acidente. 2º colocado - Aquele funcionário que for
mais comprometido com as metas de segurança da empresa, segundo avaliação do
técnico de segurança. 3º colocado – O funcionário que tiver menor número de faltas
durante o ano. 4º colocado - O funcionário que tiver maior tempo de casa. 5º colocado Será escolhido entre os funcionários que estiverem empatados. A foto dos cinco
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premiados do mês será exposta em mural do canteiro de obras, sendo destacada a foto
do 1º colocado, que será o Profissional Destaque do Mês.
Situação: O programa se encontra em vigor desde setembro de 2007.

4- Relação com os Sindicatos
A Prisma mantém com os sindicatos uma relação de respeito e não pratica qualquer tipo
de discriminação aos colaboradores sindicalizados. Mantendo até parcerias em
determinados projetos voltados aos colaboradores.
4.1 – Ação Conjunta: Projeto de Melhoria nas Moradias dos Colaboradores
A fim de motivar os funcionários, criou-se um projeto para melhorar a casa de alguns
dos funcionários da Prisma. Foram realizadas entrevistas individuais e coletivas para
coletar dados das casas dos funcionários. Após entrevista, realizamos o levantamento
dos dados e triagem, avaliando além da atual situação da casa do funcionário, seu
desempenho no trabalho. Após a triagem, selecionamos 10 funcionários para visita
técnica de avaliação, e dentre esses dez, dois funcionários foram escolhidos para
doarmos os materiais de construção necessários para reforma/ ampliação.
Situação: Os processos de entrevista, triagem e visita técnica já foram concluídos.
Estamos realizando o orçamento dos materiais necessários para doação, e elaboração de
meios para divulgação do projeto.
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Sindicato Antes

Sindicato depois

5 - Saúde e Segurança
5.1 – Política de Saúde e Segurança
O setor da Construção Civil continua sendo um dos campeões de acidentes na indústria
brasileira. A Prisma trabalha no sentido contrário a estas estatísticas. Isto se deve aos
investimentos constantes em campanhas de prevenção de acidentes, com premiações e
incentivos; no desenvolvimento profissional dos colaboradores e em seu treinamento, na
aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual.
A saúde dos trabalhadores sempre foi uma das preocupações da empresa, que conta com
o seu SESMT próprio, composto de médico do trabalho, enfermeiro do trabalho,
estagiária em psicologia e em fisioterapia, convênio com farmácias para facilitar o
acesso aos remédios e plano de saúde, que aos poucos vai sendo ampliado para uma
gama maior de trabalhadores.
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5.2 - Programas e Investimentos
A Prisma investe em saúde e segurança, por ter esses itens como um de seus principais
valores (prioridade à segurança e à qualidade de vida no trabalho). Por isso desenvolve
diversos programas como: Campanhas de Prevenção à AIDS; Vacinação de
funcionários, Programa de Monitoramento da Saúde dos colaboradores, com
acompanhamento de hipertensos e diabéticos; Treinamentos sobre Segurança, Primeiros
Socorros e Qualidade de Vida no Trabalho.
5.2.1 – Monitoramento da Saúde dos colaboradores
Frente à ocorrência de 03 acidentes do trabalho “SPT”, devidos a mal súbitos,
construímos e equipamos uma sala para atendimento médico e contratamos um
enfermeiro do trabalho na empresa. Sua principal tarefa: Medir e controlar os índices de
glicemia e pressão dos colaboradores. Os funcionários que apresentam glicemia ou
pressão muito alteradas, são encaminhados aos PSF´s, para que possam ter assistência
de um médico e tomarem os medicamentos corretos. Após a realização do
encaminhamento, o enfermeiro continuará supervisionando estes funcionários, para
verificar se estão tomando medicamentos de forma correta, e se o quadro se estabilizou
ou não.
Parceria: Secretaria de Saúde de Itabira.
Situação:
- 332 funcionários foram aferidos no período de novembro de 2007 a fevereiro de
2008;
34 funcionários apresentaram alteração de pressão;
28 funcionários apresentaram hipertensão arterial;
4 funcionários foram encaminhados ao PSF;
- 198 funcionários mediram a glicemia;
19 funcionários apresentaram alteração na glicemia;
4 funcionários são diabéticos

18

Acompanhamento de hipertensos

Acompanhamento de diabéticos

5.2.2 – Campanha de Vacinação
Os funcionários da Prisma Edificações foram vacinados, no período de novembro de
2007 a fevereiro de 2008 contra as seguintes doenças: caxumba, rubéola e sarampo
(tríplice viral); anti-tetânica e difiteria (dupla viral); hepatite B; febre amerela.
Parceria: Secretaria de Saúde de Itabira.
Situação:
- No total foram 377 vacinações, sendo:
228 vacinas anti-tetânicas;
92 vacinas contra febre amarela;
29 vacinas contra hepatite;
28 vacinas tríplice-viral.
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5.2.3 –Campanha de Prevenção à AIDS
Em comemoração ao Dia Internacional de Luta contra a AIDS, foi realizada uma
palestra com divulgação das DST`s, com distribuição de cartazes e panfletos orientando
a prevenção e distribuição gratuita de preservativos.
Parceria: Secretaria de Saúde de Itabira
Situação: Na campanha houve a participação de 102 funcionários sendo distribuídos
cerca de 100 preservativos.

6 - Clientes
O sucesso da empresa está diretamente ligado ao sucesso de nossos clientes, portanto
pretendemos destacar nesse tópico o bom relacionamento com nossos clientes, pautado
principalmente pelo conhecimento de suas necessidades, buscando o atendimento aos
prazos estabelecidos, com qualidade, preços competitivos e respeito ao meio ambiente.
6.1 - Relacionamentos
Honramos o compromisso com a satisfação de nossos clientes, buscando sempre
soluções que atendam as suas necessidades, em consonância com os princípios da
empresa. Com isso é primordial uma relação de honestidade, respeito, eficiência e bom
atendimento; oferecendo sempre informações claras, precisas e transparentes.
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6.2 - Principais Clientes
Vale, Arcelor Mittal, DEOP MG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Prefeitura
Municipal de Itabira e Prefeituras da Região.
7 - Fornecedores
A escolha e contratação de fornecedores são baseadas em critérios técnicos,
profissionais, éticos e de acordo com as necessidades da empresa, devendo ser
conduzida por meio de processos determinados nos normativos internos, de forma a
garantir a melhor relação custo x benefício para a Empresa. Relacionamentos de longo
prazo, que sejam vantajosos para ambas as partes, com direitos e deveres bem
estabelecidos, visando o cumprimento das obrigações legais, dos pagamentos, dos
prazos de entrega e qualidade dos serviços. Por isso a empresa não estabelece relações
de prestação de serviços e fornecimentos de materiais com empresas que façam uso de
exploração de trabalho infantil e/ou trabalho forçado; rejeitando práticas de negócios
impróprias. Não para: pirataria; contrabando; adulteração; falsificação; sonegação
fiscal; propaganda preconceituosa, desrespeitosa ou de risco; concorrência desleal.
Dando preferência a negócios com fornecedores que tenham boas práticas de
Responsabilidade Social.

8 - Comunidade
A Prisma age com responsabilidade social, comprometendo-se com o desenvolvimento
da comunidade local, respeitando e atendendo aos requisitos legais e regulatórios. Por
isso adotou uma política não assistencialista que visa estabelecer parcerias com a
comunidade. Iniciativas nas áreas de cultura, esporte e lazer, voluntariado e saúde são
incentivadas pela empresa.
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8.1 – Voluntariado
Promovemos o Voluntariado Prisma, com o objetivo de mobilizar e potencializar nossos
recursos e competências de forma integrada e sistêmica, em benefício das comunidades
em que atuamos.
A Prisma e seus Parceiros, arrecadaram 125 bonecas, 100 carrinhos, 100 camisas, 100
pijamas, 50 kilos de bala, 20 fardos de pipoca com 20 unidades cada e 2 geladeiras,
afim de serem doados entre diversas instituições, previamente avaliadas pela equipe da
Prisma.
Beneficiados:
AMAI
Lar de Ozanan
Instituto Beneficiente Sagrada Família
Situação:
Dia 22/12/07
Doação de Camisas e Pijamas para AMAI e Lar de Ozanan;
Distribuição de pipocas, balas e brinquedos para crianças da comunidade.

Dia 28/12/07
Doação de 01 geladeira para o Instituto Beneficente Sagrada Família.

Voluntários Prisma – Lar de Ozanan

Voluntários Prisma – Sede
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Camisas e brinquedos para serem doados

Visita do Papai Noel ao Lar de

Ozanã

Voluntários da Prisma

Distribuição de camisas e pijamas na

AMAI

8.2 – Doação de Cestas Básicas pelos Funcionários
Os colaboradores do escritório da Prisma abriram mão de realizarem o amigo oculto
interno, revertendo o valor do presente em cestas básicas, doadas para famílias carentes.
Foram distribuídas 12 cestas básicas no Bairro Santa Martha.

8.3 – Doação de Ambulância
A partir de uma reportagem exibida no Jornal Nacional sobre o Servor- Serviço
Voluntário de Resgate de João Monlevade, o diretor da Prisma, o sr. Héber Jácome, se
interessou pelo trabalho de resgate voluntário prestado pelo grupo na rodovia BR - 381.
Com intuito de ajudar, a Prisma financiou uma ambulância 0 km, doada ao Servor. O
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valor da ambulância foi cotizado entre as empresas participantes do Programa Tear e a
Vale.
Além disso foram doados materiais para resgate, como: cordas e outros equipamentos.
E concertado o motor da antiga ambulância utilizada pelo Servor, que se encontrava em
estado precário.

8.4 – Incentivo à Cultura
A Prisma incentiva e apóia projetos de cunho social e cultural. Sendo assim estabeleceu
uma parceria com a escritora itabirana Evanir Rocha Rodrigues Andrade e financiou a
edição do livro: Vem me Ver, utilizando recursos de incentivos fiscais oriundos do I.S.S
da Prefeitura Municipal de Itabira.

9 - Meio Ambiente
A construção civil é com certeza um dos negócios que mais agridem o meio ambiente, e
a Prisma pretende demonstrar neste tópico que trabalha com o respeito ao meio
ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Destacaremos todas as fases de nosso
processo e os riscos ambientais envolvidos, de forma a entendê-los e bloqueá-los.
Evidenciaremos também práticas já adotadas.

9.1 – Política Ambiental da Prisma
A preservação do meio ambiente, está entre as prioridades da Prisma. É nosso dever:
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Estabelecer princípios, programas e práticas que visem garantir que as operações,
serviços e obras da empresa sejam conduzidos de modo a assegurar a preservação
do meio ambiente, de forma que as leis e normas aplicáveis sejam cumpridas. Nosso
jeito de conseguir tais objetivos será: Educar, treinar e motivar nossos colaboradores
a conduzir suas atividades de maneira responsável em relação ao meio ambiente,
comunicando qualquer fato que coloque em risco o equilíbrio ambiental.
Operar nossas instalações e realizar nossas atividades, levando em conta o uso da
energia e materiais de forma eficiente, buscando o uso sustentável dos recursos
renováveis, reduzindo ao mínimo o impacto ambiental desfavorável e o desperdício,
gerenciando-os de forma segura e responsável.
Participar de forma construtiva na elaboração de normas, padrões e programas
ambientais, que visem resguardar a comunidade, os locais de trabalho e o meio
ambiente.
Envolver todos os recursos necessários, de gerenciamento e humanos para apoiar e
implementar estes princípios e para realizar avaliações periódicas com o objetivo de
garantir que os programas e práticas ambientais implementados, estejam de acordo
com tais princípios.
9.2 – Práticas já adotadas
Coleta Seletiva

Caixas separadoras de água e óleo
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Destinação correta dos resíduos das obras

9.2.1 – Programa Anual 5´s Solidário
A partir da venda de materiais inutilizáveis nas obras (como óleo lubrificante usado,
peças metálicas e baterias usadas), foram compradas três televisões para rifar entre os
colaboradores. Com o dinheiro arrecadado pela venda das rifas, foram comprados 450
lençóis e 450 cobertores, para serem doados em diversas instituições.
Beneficiados: Lar de Ozanan, Hospital Carlos Chagas, Hospital Nossa Senhora das
Dores, Casa Lar Estrela (Mariana), Sociedade São Vicente de Paula (Bruamadinho e
Congonhas), Hospital Municipal de Barão de Cocais, João Monlevade, Rio Piracicaba.
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Situação: Foram doados 5 cobertores e 10 lençóis ao Lar de Ozanan; 50 cobertores e 50
lençóis ao Hospital Carlos Chagas; 50 cobertores e 50 lençóis ao Hospital Nossa
Senhora das Dores; 15 cobertores e 15 lençóis ao Hospital Municipal de Barão de
Cocais, 15 cobertores e 15 lençóis à SSPV de Mariana.
10 - Indicadores Ethos
“Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial consistem de um
questionário estruturado em sete temas concebido pelo Instituto Ethos num esforço de
oferecer às empresas uma ferramenta para auxiliá-las no processo de incorporação de
responsabilidade social. Mais do que um autodiagnóstico, esta ferramenta também tem
um papel fundamental no sentido trazer para a pauta das empresas as perspectivas
sociais e ambientais relacionadas ao seu negócio. A reflexão propiciada pela aplicação
deste questionário é para muitas empresas o início de um processo que poderá culminar
na produção de um balanço social consistente, fruto de um sistema de gestão repensado
que também contemple as perspectivas do desenvolvimento sustentável do planeta.”
“As práticas de responsabilidade social de uma empresa são avaliadas por sua
abrangência e profundidade. A abrangência é verificada por meio de 7 temas principais
- Valores, Transparência e Governança, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores,
Consumidores e Clientes, Comunidade, e Governo e Sociedade. Há quatro estágios que
podem ser alcançados em cada indicador. As empresas com maior desenvolvimento em
responsabilidade social são aquelas que alcançam estágios avançados na maioria dos
temas. Entretanto, se este diagnóstico apontar oportunidades de melhoria, lembramos
que tanto a evolução dos estágios quanto as informações adicionais já sugerem uma
série de parâmetros para políticas e ações a serem desenvolvidas.”
"Os dados apresentados resultam da aplicação dos Indicadores Ethos de
Responsabilidade Social pela própria empresa, ou seja, são resultados de AUTOAVALIAÇÃO. O diagnóstico não tem, portanto, o caráter de certificação. Seu
objetivo é proporcionar a reflexão, aprendizagem e melhoria das práticas de
Responsabilidade Social Empresarial."
Instituto Ethos
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11 – Linha de Base

Linha de Base - Programa TEAR - aplicada a cada PME
1.

Identificação

da

empresa
Nome da empresa (nome
fantasia) :
Nome

PRISMA EDIFICAÇÕES

dos

diretores

da HEBER JÁCOME E DEMÉTRIO

empresa (1. escalão) :
Responsáveis

CAETANO DE MATOS
pelo HEBER JÁCOME E DEMÉTRIO CAETANO DE

acompanhamento do Tear :

MATOS

Responsáveis pelo preenchimento das informações da linha de base: HEBER JÁCOME E DEMÉTRIO CAETANO DE
MATOS
Cargo de cada responsável
pelo preenchimento:

DIRETORES

Data de preenchimento:

27/9/07

Qual GT que a empresa se
encontra

até

o

preenchimento da linha de
GT11

base:

Comércio

Indústria

Atividade econômica - marcar "1" na linha correspondente

Serviço

Agronegócio

1

2. Aprimoramento da gestão sustentável das empresas com a aplicação da Metodologia Tear
a)

Análise

sustentabilidade

da
do

negócio

Antes
Tear

do
set/07

jul/08

Após o Tear

a1) Elaboração/ revisão dos produtos (abaixo especificados), incorporando a ótica da sustentabilidade até jul/08 (serão
analisados os produtos entregues aos consultores locais e, com base nas legendas abaixo identificadas, marcar "1" na linha
corresponden
- Visão
* N - Não tem
* S -Tem
* SS -Tem e incorpora

1
1
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sustentabilidade (no texto)
* SD -Tem, incorpora
sustentabilidade e dissemina
- Missão
* N - Não tem

1

* S -Tem
* SS -Tem e incorpora
sustentabilidade (no texto)
* SD -Tem, incorpora
sustentabilidade e dissemina

1

- Valores
* N - Não tem

1

* S -Tem
* SS -Tem e incorpora
sustentabilidade (no texto)
* SD -Tem, incorpora
sustentabilidade e dissemina

1

- FOFA
* N - Não tem

1

* S -Tem

1

* SS -Tem e incorpora
sustentabilidade (no texto)
- Mapeamento de partes interessadas
* N - Não tem

1

* S -Tem

1

* SS -Tem e incorpora
sustentabilidade (no texto)
- Matriz - gestão sustentável
* N - Não tem

1

* S -Tem

1

* SS -Tem e incorpora sustentabilidade (marcar nessa linha
apenas se estiver no estágio estratégico ou de agente civil)
b) Diagnóstico e Planos de
Ação

Antes
Tear

b1) Tipo dos Indicadores Ethos aplicado (marcar "1" na linha correspondente)
- Geral
b2) Nota da empresa (performace geral) - consultar relatorio dos
Indicadores Ethos - Geral

do
set/07

jul/08

Após o Tear
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b3) % do incremento da nota da empresa comparando ciclo atual
com a primeira nota obtida no marco zero - antes do Tear (cálculo
automático)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-100%

-100%

b1) Tipo dos Indicadores Ethos aplicado (marcar "1" na linha correspondente)
- Ethos-Sebrae

1

b2) Nota da empresa (performace geral) - consultar relatorio dos
Indicadores Ethos -Sebrae

5,56

b3) % do incremento da nota da empresa comparando ciclo atual
com a primeira nota obtida no marco zero - antes do Tear (cálculo
automático)

#DIV/0!

b4) Indicadores priorizados
conforme plano de ação
(informe abaixo o número
do indicador):

(informe abaixo o tema relacionado com o
indicador priorizado e nas colunas do tempo as
respectivas notas)

VALORES, TRANSPARÊNCIA E
1

GOVERNANÇA

0,67

6

PÚBLICO INTERNO

6,85

12

PÚBLICO INTERNO

3,53

14

MEIO AMBIENTE

6,39

Temas relacionados aos indicadores priorizados - identificar até os 3 principais temas abordados (marcar "1" na linha
correspondente):
Valores, Transparência e Governança

1

Público interno

1

Meio Ambiente

1

Fornecedores
Consumidores e Clientes
Comunidade
Governo e Sociedade
Para

preenchimento

em

jul/08. Dentre os indicadores
priorizados no b4 repita
abaixo

aquele

que

(informe abaixo o tema relacionado com o
indicador priorizado e nas colunas do tempo as

teve respectivas notas)
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maior evolução:

b5)

Quantidade

de

ações

relacionadas

com

RSE

e

sustentabilidade

contempladas

no

Plano

de

ação

Obs.: O(a) consultor(a) pode deixar de contabilizar uma ação que, conforme análise crítica, não tenha relação com a temática
acima especificada
- elaboradas

7

- em implementação

4

- implantadas

0

- implantadas e relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento
1

do Milênio
-

implantadas

e

inseridas

na

Matriz

de

Evidência

de

Sustentabilidade

0

b6) Quantidade de ações a partir do Tear relacionadas com a temática da RSE e não contempladas nos itens anteriores:
- em implementação

0

- implantadas

0

- implantadas e relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio
-

implantadas

0
e

inseridas

na

Matriz

de

Evidência

de

Sustentabilidade
c)

Comunicação

0
e

Relatório

Antes

do

Tear

set/07

jul/08

Após o Tear

jul/08

Após o Tear

c1) Relatório/ Balanço social (marcar "1" na linha correspondente)
- não iniciado

1

- em elaboração
- elaborado
- validado internamente
- divulgado
c2) Casos sistematizados pela PME
Quantidade de casos de implementação de práticas de RSE
desenvolvidos a partir do programa sistematizados e passíveis de
divulgação

2

c3) Qtde. de estratégias de sucesso para implementação de cada
caso acima sistematizado

2
Antes

d) Fortalecimento da rede

Tear

do
set/07
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d1) Aponte quantas vezes sua empresa tomou iniciativa de trocar
experiências / informações com outros integrantes da sua cadeia de
valor

(GT)

Exemplo: uma empresa visitou outra empresa participante do
0

programa para conhecer uma determinada prática, ação e
d2) Qtde. de ações em parceria desenvolvidas pelos grupos de
trabalho

(ações

coletivas

dos

GTs)

Exemplo: elaboração de código de ética da cadeia, criação de
1

grupo de compras conjuntas, articulação com poder público etc
e) Incorporação de RSE

Antes

em práticas de gestão

do

Tear

set/07

jul/08

Após o Tear

Houve incorporação de aspectos ou critérios de sustentabilidade em práticas, procedimentos e processos ligados à gestão
empresarial ? (identifique apenas em caso de Sim, marcando "1" na linha correspondente):
- Código de Ética (Conduta)
- Programa de Voluntariado

1

1

- Coleta seletiva

1

- Inserção de espaços de participação dos funcionários na gestão da
empresa

1

1

1

1

- Participação em prêmios relacionados a RSE e sustentabilidade
- Premiações recebidas relacionadas a RSE e sustentabilidade
- Política de compras responsáveis (com aspectos e critérios
socioambientais)

1

- Processo de desenvolvimento de produtos/serviços com aspectos e
critérios socioambientais

1

1

1

1

- Prática de realização de eventos com aspectos e critérios
socioambientais
- Avaliação formal dos funcionários (avaliação de desempenho)
- Avaliação formal dos funcionários com critérios de RSE
(avaliação de desempenho)
- Remuneração variável (14o salário, PLR etc)
- Poliítica de diversidade
Relação com o Sindicato

1

(outros)
(outros)
Antes

f) Produtos/serviços (core business) oferecidos pela empresa
f1) A partir do programa, qtde. de produtos/serviços diferentes
desenvolvidos

ou

adequados

incorporando

sustentabilidade

Tear

do
set/07

jul/08

Após o Tear
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(adequação da matéria-prima, criação, conceito etc)
f2) Qual a receita aproximada que esse(s) produto(s) representam ?

R$ 0

R$ 0

R$ 0

f3) Com o desenvolvimento ou adequação sua empresa obteve algum retorno positivo (elogio, novo cliente, mídia, financeiro
etc)? (marcar "1" na linha correspondente)
Sim
Não
f4) Qual o investimento aproximado em pesquisa & inovação para
esse desenvolvimento/adequação ?
Antes

g) Expansão da rede

R$ 0

R$ 0

R$ 0

set/07

jul/08

Após o Tear

do

Tear

g1) Quantidade pessoas sensibilizadas e/ou mobilizadas por sua empresa, relacionadas a temática da RSE e/ou ao Tear para:
(indique nas colunas a direita a quantidade de pessoas)
- seus funcionários
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- os familiares dos seus
funcionários

0

- seus fornecedores

0

- seus clientes

0

- sua comunidade

0

(outros)
(outros)
(outros)
g2) Quantidade de cursos ou eventos de sensibilização e/ou mobilização relacionados a temática da RSE e/ou ao Tear
para:(indique nas colunas a direita a quantidade de eventos)
- seus funcionários

0

- os familiares dos seus
funcionários

0

- seus fornecedores

0

- seus clientes

0

- sua comunidade

0

(outros)
(outros)
(outros)

3. Cadeia de valor
a) Número de novas relações comerciais desenvolvidas a partir Antes
do Tear
Tear

do
set/07

jul/08

Após o Tear
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a1) Número de fornecedores incluídos nas relações comerciais e que
pertencem ao Programa Tear (marcar "1" na linha correspondente)

0

0

0

0

0

0

set/07

jul/08

Após o Tear

(nome do fornecedor)
(nome do fornecedor)
(nome do fornecedor)
(nome do fornecedor)
(nome do fornecedor)
(nome do fornecedor)
a2) Número de novos clientes incluídos nas relações comerciais
viabilizados devido a participação no Programa Tear (marcar "1"
na linha correspondente)
(nome do cliente)
(nome do cliente)
(nome do cliente)
(nome do cliente)
(nome do cliente)
(nome do cliente)
b) Qualidade

da

relação

comercial Antes

Depoimento das PMEs quanto a:

do

Tear

As medidas de RSE implementadas contribuiram para melhorar suas relações comerciais com as grandes empresas? Justifique.
- Sim (marcar "1")

1

A PARTICIPAÇÃO DO TEAR POSSIBILITOU MAIOR DIVULGAÇÃO DA PRISMA.
(justifique jul/08)
(justifique após Tear)
- Não (marcar "1")
(justifique set/07)
(justifique jul/08)
(justifique após Tear)
Sua empresa está satisfeita com as relações comerciais mantidas
com a empresa âncora ?Justifique.
- Sim (marcar "1")

Antes
Tear

do
set/07

jul/08

Após o Tear

1

AUMENTA A PROCURA POR BOAS OPORTUNIDADES DE CONTRATO. HOJE A EMPRESA ÂNCORA
CORRESPONDE A CERCA DE 70% DO FATURAMENTO
(justifique jul/08)
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(justifique após Tear)
- Não (marcar "1")
(justifique set/07)
(justifique jul/08)
(justifique após Tear)
Antes

do

Tear

set/07

jul/08

Após o Tear

Sua empresa aprimorou suas relações comerciais com sua cadeia de valor? Caso positivo indicar benefícios
- Não (marcar "1")

1

- Sim (marcar "1")
(listar benefício set/07)
(listar benefício set/07)
(listar benefício set/07)
(listar benefício jul/08)
(listar benefício jul/08)
(listar benefício jul/08)
(listar benefício após Tear)
(listar benefício após Tear)
(listar benefício após Tear)
Sua empresa pretende manter relações comerciais com a empresa âncora após 2 anos de término do Programa Tear? Justifique
caso negativo (marcar "1" na linha correspondente)
( ) Sim

1

( ) Não, pois....

4. Indicadores Econômicos
a) Receita bruta

2005

2006

2007

2008

R$ 9.642.130

R$ 9.854.720

R$ 8.102.068

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

a1) Receita bruta total obtida pelas vendas de bens, produtos e
serviços
a2) Receita bruta obtida pelas vendas de bens, produtos e serviços a
partir dos novos clientes advindos do Tear
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a3) Receita bruta obtida pelas vendas de bens, produtos e serviços a
partir de negócios realizados com a empresa âncora (desconsiderar
outras empresas do mesmo grupo)

R$ 6.785.650

R$ 4.577.733

R$ 0

a4) % da receita bruta advinda da âncora (cálculo automático - a3)

69%

57%

#DIV/0!

0%

0%

#DIV/0!

R$ 6.785.650

R$ 4.577.733

R$ 0

-33%

-100%

-16%

-100%

a5) % da receita bruta advinda de novos clientes a partir do Tear
(cálculo automático - a2)
a6) Receita bruta total (a2 + a3) obtida pelas vendas de bens,
produtos e serviços a partir do programa Tear (cálculo automático)
a7) % de aumento da receita obtida a partir do Tear (cálculo
automático. Desconsiderar valores negativos)
a8) % de aumento da receita bruta total (cálculo automático)

2%

a9) Range de aumento da receita (consultar item a8) e marcar "1" na linha correspondente)
* Não houve aumento de receita
* Entre 0 e 0,9 % de aumento de receita
* Entre 1 e 1,9 % de aumento de receita
* Entre 2 e 2,9 % de aumento de receita

1

* Entre 3 e 3,9 % de aumento de receita
* Entre 4 e 4,9 % de aumento de receita
* Entre 5 e 5,9 % de aumento de receita
* Entre 6 e 6,9 % de aumento de receita
* Entre 7 e 7,9 % de aumento de receita
* De 8 % ou mais de aumento de receita
b) Imposto

2005

2006

2007

2008

Imposto total gerado pelas vendas de bens, produtos e serviços

R$ 667.883

R$ 703.922

R$ 0

R$ 0

c) Folha de pagamento e encargos sociais

2005

2006

2007

2008

Valor total da folha de pagamento e encargos sociais do período

R$ 2.917.653

R$ 3.431.476

R$ 0

R$ 0

d) Custos diretos de produção (matéria-prima)

2005

2006

2007

2008

R$ 4.945.248

R$ 5.301.748

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

2005

2006

2007

2008

R$ 42.145

R$ 49.860

d1) Valor líquido total de aquisições de produtos e serviços de
fornecedores
d2) Valor líquido total de aquisições de produtos e serviços de
fornecedores que pertencem ao programa Tear (valor estimado)
e) Despesas operacionais (todos valores não listados anteriormente).
Exemplo: (preenchimento obrigatório apenas o e1))

Aluguel, condomínio, IPTU,
municipais, etc)

telefone, luz, água, taxas
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Depreciação / amortização

R$ 726.237

R$ 1.119.644

R$ 341.784

R$ 458.746

R$ 8.590.583

R$ 8.859.947

Serviços terceirizados
Despesas/receitas financeiras
Etc
e1) Valor total - somas das despesas operacionais)

R$ 0

R$ 0

f) Resultado Operacional (Valor das receitas líquidas - custo dos produtos vendidos (custos diretos) - despesas operacionais)
f1) Valor do resultado operacional, conforme balanço

R$ 383.663

R$ 290.851

R$ 0

R$ 0

f2) Check-point- Valor total = a1-b-c-d1-e1 (cálculo automático)

-R$ 7.479.238

-R$ 8.442.373

R$ 8.102.068

R$ 0

f3) % do resultado operacional/ faturamento (cálculo automático)

4%

3%

0%

#DIV/0!

-1%

-4%

#DIV/0!

2008

f4) % de redução de custo (cálculo automático, base: período de
análise x marco zero)
Range de redução de custo - base f4) (marcar "1" na linha correspondente)
* Não houve redução de custo

1

* Entre 0 e 0,9 % de redução de custo
* Entre 1 e 1,9 % de redução de custo
* Entre 2 e 2,9 % de redução de custo
* Entre 3 e 3,9 % de redução de custo
* Entre 4 e 4,9 % de redução de custo
* Entre 5 e 5,9 % de redução de custo
* Entre 6 e 6,9 % de redução de custo
* Entre 7 e 7,9 % de redução de custo
* De 8 % ou mais de redução de custo
g) Produtos

2005

2006

2007

11

11

12

0%

0%

g1) Quantidade total de produtos/serviços ativos que a empresa tem
:
g2) % de produtos que incorporam sustentabilidade (cálculo
automático 2f1/4g1))

#DIV/0!

Range de % de produtos/serviços "sustentáveis" no portfolio da empresa (marcar "1" na linha correspondente)
* Não houve criação de nenhum produto/serviço incorporando
sustentabilidade
* Entre 0,1 e 5 % de produtos/serviços incorporando
sustentabilidade
* Entre 5,1 e 10 % de produtos/serviços incorporando
sustentabilidade
* Entre 10,1 e 15 % de produtos/serviços incorporando
sustentabilidade
* Entre 15,1 e 20 % de produtos/serviços incorporando

1
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sustentabilidade
* Entre 20,1 e 25 % de produtos/serviços incorporando
sustentabilidade
* Entre 25,1 e 30 % de produtos/serviços incorporando
sustentabilidade
*

Acima

de

30

%

de

produtos/serviços

incorporando

de

50

%

de

produtos/serviços

incorporando

sustentabilidade
*

Acima

sustentabilidade
* Entre 80 e 100 % de produtos/serviços incorporando
sustentabilidade

5. Indicadores Socioambientais (Obs.: Todos indicadores sociais serão avaliados a partir do balanço social)
a) Ambiental

2005

2006

2007

2008

Consumo anual de energia elétrica (em kWh)

13000

17000

12600

-31%

3%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

75000

9300

-34%

83%

100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2000

1500

-33%

0%

6000

4800

-50%

-20%

% de redução do consumo, comparando o período com a marco
zero - antes do Tear (cálculo automático)
Consumo anual de energia elétrica advinda de energia solar, eólica
e outros (em kWh)

0

0

% de redução do consumo, comparando o período com a marco
zero - antes do Tear (cálculo automático)
Consumo anual de gasolina/diesel (em litros)

56000

% de redução do consumo, comparando o período com a marco
zero - antes do Tear (cálculo automático)
Consumo anual de combustíveis advindos de energia limpa como
álcool, biodiesel (em litros)

0

0

% de redução do consumo, comparando o período com a marco
#DIV/0!

zero - antes do Tear (cálculo automático)
Consumo anual de gás - GLP/GN (em m3)

0

0

% de redução do consumo, comparando o período com a marco
zero - antes do Tear (cálculo automático)
Consumo anual de água (em m3)

1500

% de redução do consumo, comparando o período com a marco
zero - antes do Tear (cálculo automático)

100%

Qtde. anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo,
dejetos, entulho, etc)
% de redução do consumo, comparando o período com a marco

4000

100%
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zero - antes do Tear (cálculo automático)
Qtde. anual (em toneladas) de resíduos encaminhados para
reciclagem
% de redução do consumo, comparando o período com a marco
zero - antes do Tear (cálculo automático)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

set/07

jul/08

Após o Tear

6. Avaliação pela empresa
Antes

a) Partes Interessadas

Tear

do

- Âncora: (marcar "1" na linha correspondente)
1- totalmente insatisfeito
2- parcialmente insatisfeito
3- parcialmente satisfeito
4- totalmente satisfeito

1

- Consultora da cadeia (marcar "1" na linha correspondente)
1- totalmente insatisfeito
2- parcialmente insatisfeito
3- parcialmente satisfeito
4- totalmente satisfeito

1

- Consultor(a) local (marcar "1" na linha correspondente)
1- totalmente insatisfeito
2- parcialmente insatisfeito
3- parcialmente satisfeito
4- totalmente satisfeito

1

- Sua empresa (marcar "1" na linha correspondente)
1- totalmente insatisfeito
2- parcialmente insatisfeito
3- parcialmente satisfeito

1

4- totalmente satisfeito
- As empresas do seu GT (marcar "1" na linha correspondente)
1- totalmente insatisfeito
2- parcialmente insatisfeito
3- parcialmente satisfeito
4- totalmente satisfeito
- Instituto Ethos (marcar "1" na linha correspondente)
1- totalmente insatisfeito
2- parcialmente insatisfeito

1
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3- parcialmente satisfeito
4- totalmente satisfeito

1

- Programa Tear (marcar "1" na linha correspondente)
1- totalmente insatisfeito
2- parcialmente insatisfeito
3- parcialmente satisfeito
4- totalmente satisfeito

1
Antes

b) Impacto do programa:

Tear

do
set/07

jul/08

Após o Tear

Os impactos esperados do programa Tear são os de aumentar a competitividade, sustentabilidade e as oportunidades de mercado
especialmente das médias e pequenas empresas, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. A partir dos dados

- Avaliação pela empresa (marcar "1" na linha correspondente)
1- improvável
2- duvidoso
3- provável
4- muito provável

1

- Avaliação pela consultoria local, com base na coerência entre produtos e práticas colocadas em prática (marcar "1" na linha
correspondente)
1- improvável
2- duvidoso
3- provável
4- muito provável

1

7. Comentários e assinatura

ITABIRA, 27 / 09 / 2007

ANNA C. ROMANELLI DE MOURA SILVEIRA

DEMÉTRIO CAETANO MATTOS

CONSULTORA LOCAL

DIRETOR - PROPRIETARIO
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ANEXOS
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Código de Conduta
Prisma Edificações e Engenharia
I - O que é o Código de Conduta da Prisma Edificações e Engenharia ?
O Código de Conduta da Prisma é um instrumento criado para orientar a todos os
colaboradores da empresa em suas atitudes, no convívio com seu diversificado público,
sendo estes: clientes, colaboradores, concorrentes, fornecedores, comunidade, governo,
sindicatos, meio ambiente, etc.
II - O Código de Conduta da Prisma Edificações e Engenharia foi preparado com
as seguintes finalidades:
1. Definir princípios de comportamento e ética a serem observados e seguidos por todos
os integrantes do quadro funcional da empresa.
2. Servir como referencial para todos os colaboradores da empresa, para que se
comportem de acordo com os valores estabelecidos.
3. Fortalecer a imagem e a reputação da empresa, e de seus profissionais, de forma a
contribuir para seu desenvolvimento.
4. Definir princípios básicos para a condução dos negócios da empresa.
5. Obter como resultado, comportamentos adequados e que estejam em perfeita
harmonia com as regras descritas nesse Código, sem exceções, entendendo dessa forma
ser possível garantir a integridade e o bem-estar dos indivíduos que constituem e
usufruem, de alguma forma, de sua força de trabalho.
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III - A quem esse código se aplica:
Esse código se aplica a todos os dirigentes, administrativos e colaboradores da Prisma
Edificações e Engenharia.

IV - Visão, Missão e Valores da empresa:
Nossa Visão:
Estar entre as cinco maiores empresas construtoras da região até 2010, focando
qualidade, segurança, satisfação do cliente e eficiência operacional.
Nossa Missão:
Atuar competitivamente no mercado, sendo reconhecida como empresa referência no
setor da Construção civil, pela qualidade, eficiência e pontualidade dos serviços,
atuando com responsabilidade social e contribuindo para o desenvolvimento sustentável
da região.
Nossos Valores:
Prioridade à segurança e à qualidade de vida no trabalho.
Busca permanente do crescimento e da excelência empresarial.
Atendimento às necessidades de nossos clientes.
Respeito e compromisso nas relações com nossos fornecedores e colaboradores.
Atuação com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.
V – Conduta Básica:
Os integrantes do Quadro Funcional da Prisma, no exercício de suas funções, cumprirão
os deveres e observarão os padrões éticos prescritos neste Código, sob pena de infração
funcional.
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VI – Sobre os nossos relacionamentos:
1. Com os Sindicatos:
A Prisma mantém com os sindicatos uma relação de respeito e não pratica qualquer tipo
de discriminação aos colaboradores sindicalizados.
2. Com os Clientes:
O compromisso com a satisfação de nossos clientes deve refletir-se na busca por
soluções que atendam as suas necessidades, em consonância com os princípios da
empresa.
As relações com os clientes deverão guiar-se pela honestidade, respeito, atendimento
cortês e eficiente, oferecendo informações claras, precisas e transparentes.
3. Com Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros de Negócios:
A escolha e contratação de prestadores de serviços é baseada em critérios técnicos,
profissionais, éticos e nas necessidades da empresa, devendo ser conduzida por meio
de processos, de forma a garantir a melhor relação custo x benefício para a Empresa.
A relação com os fornecedores é norteada pela cortesia e eficiência, sendo
fornecidas todas as informações solicitadas de forma adequada, quando forem
necessárias e estejam assim autorizadas, cumprindo os compromissos acordados.
Qualquer dúvida quanto à conveniência de se atender a qualquer solicitação deve ser
imediatamente submetida ao superior hierárquico.
As informações confidenciais relativas ao relacionamento entre a empresa e o
prestador de serviços são respeitadas, sendo proibida a reprodução e distribuição não
autorizada de materiais ou alteração destes.
A empresa não estabelece relações de prestação de serviço e fornecimento de
materiais com empresas que façam uso de exploração de trabalho infantil e/ou
trabalho forçado.
Preferência a negócios com fornecedores que tenham boas práticas de
Responsabilidade Social.
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Proibição a práticas de negócios impróprias, como: pirataria, contrabando,
adulteração,

falsificação,

sonegação

fiscal,

propaganda

preconceituosa,

desrespeitosa ou de risco e concorrência desleal.
4. Com o Meio Ambiente:
A Prisma visa a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, com
base no conceito do desenvolvimento sustentável. Sendo assim busca:
Obter padrões de excelência em meio ambiente, a fim de garantir produtos e
serviços adequados às expectativas de seus clientes e à legislação ambiental.
Investir na sustentabilidade de seus projetos, produtos e serviços, maximizando seus
benefícios, nas dimensões econômica, social, ambiental e minimizando seus
impactos adversos.
Promover o uso sustentável de água e energia; a redução do consumo; a reciclagem
de materiais.
Manter um sistema de gestão ambiental, para melhoria contínua dos seus processos,
incluindo a cadeia produtiva e promover ações internas de conscientização
ambiental.
5. Com a Comunidade:
A Prisma age com responsabilidade social, comprometendo-se com o desenvolvimento
da comunidade local, respeitando e atendendo aos requisitos legais e regulatórios. Por
isso visamos:
Realização de ações sociais pautadas em operações economicamente viáveis e
socialmente produtivas.
Manter canais permanentes de comunicação e diálogo com as comunidades onde
atua, com o objetivo de prevenir, monitorar, avaliar e controlar os impactos de
nossas atividades.
Adotar um processo transparente e democrático de patrocínio, por meio de seleção
pública de projetos sociais, ambientais e culturais.
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Promover iniciativas de voluntariado de seus empregados, com o objetivo de
mobilizar e potencializar seus recursos e competências de forma integrada e
sistêmica, em benefício das comunidades em que atua.
6. Com os Órgãos Governamentais:
A Prisma respeita e cumpre a legislação brasileira.
Paga os devidos impostos com pontualidade.
Respeita o livre arbítrio de todos, na escolha de seus candidatos políticos.
7. Com o Mercado e os Concorrentes:
A Prisma atua competitivamente no mercado de trabalho, tratando seus concorrentes
com respeito e dignidade, assim como espera ser tratada.
8. Com os colaboradores:
A Prisma se compromete a zelar pela saúde e segurança de seus colaboradores,
fornecendo gratuitamente todos os Epi´s e Epc´s necessários, orientando e treinando
a todos para o cumprimento das Normas.
Se compromete a fornecer as instalações físicas adequadas ao desempenho das
funções de seus colaboradores e a fazer as necessárias adaptações para o ingresso
dos portadores de necessidades especiais.
Tratar a todos com igualdade, sem discriminação de cor, sexo, origem, etnia, classe
social, idade, capacidade física ou religião, distinguindo somente aqueles que por
competência e

merecimento façam jus

tratamento especial (premiações,

homenagens, ajustes espontâneos de salário, etc).
A Diretoria da empresa se compromete ainda a ser o exemplo do bom
relacionamento, promovendo sempre o clima de tranqüilidade e respeito na relação
com os colaboradores.
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VII - Deveres Essenciais dos Colaboradores:
Além de respeito ao Código em si, deve-se ter conduta ética condizente com as
responsabilidades do cargo e função que exerce.
O colaborador deve usar o tempo oficial num esforço responsável para cumprir as
suas tarefas. Deve desempenhar suas funções ou atribuições de maneira eficiente e
eficaz. Os que exercem função de chefia não devem fomentar, exigir ou solicitar aos
seus subordinados que empreguem o tempo oficial para realizar atividades que não
sejam as requeridas para o desempenho de suas tarefas ou deveres do cargo.
Ter como meta a busca constante para atingir níveis crescentes de competitividade e
rentabilidade, agindo de forma eficiente.
Cumprir a Missão, Visão e Valores da empresa, comprometendo-se com a
superação de desafios.
As relações no ambiente de trabalho devem sempre pautar-se pela cortesia e
respeito, devendo ainda prevalecer o espírito de equipe, a lealdade, a confiança,
enfim, condutas compatíveis com os valores da Empresa.
Os colaboradores em todos os níveis hierárquicos devem engajar-se na manutenção
da imagem da empresa junto ao público. Honestidade, integridade, seriedade,
firmeza, confiabilidade, cordialidade, responsabilidade e eficiência são ingredientes
básicos para a construção dessa imagem.
O patrimônio material da empresa, a guarda e a preservação da documentação, bem
como o arquivo são de inteira responsabilidade de seus colaboradores.
A observância dos mais elevados padrões de honestidade e integridade nos contatos
com os administradores e o setor público deve ser uma premissa básica na empresa.
Agir com discrição em relação às informações de seus gerentes, clientes,
concorrentes e do público em geral.
Todos devem se abster de emitir opinião sobre atos ou atitudes de funcionários
públicos ou de fazer comentários de natureza política ou religiosa.
Em caso de situações que podem prejudicar a empresa os supervisores devem ser
imediatamente notificados.
Respeitar as relações e atos regulamentados pela legislação brasileira, sendo
inaceitável, conduta imprópria relacionada com atividades ilegais.
Tornar e manter nosso local de trabalho seguro, seguindo fielmente as políticas de
saúde e segurança da Empresa, com ênfase especial à proteção do ambiente.
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VIII - Conflito de Interesses:
É proibido aos integrantes do Quadro Funcional da Prisma:
Roubar, fraudar e/ou mentir.
Fazer uso, de forma não autorizada, do nome e/ou a reputação da empresa e de
qualquer membro de seu grupo para obter vantagens, aceitar presentes e/ou favores
e dinheiro para cumprir o seu trabalho ou favorecer a si ou a alguém.
Valer-se de sua posição hierárquica ou cargo para invadir a privacidade de outrem
nas relações de trabalho.
Agredir fisicamente ou moralmente o outro, bem como ameaçar, intimidar e
assediar.
Praticar atitudes que discriminem as pessoas com quem mantemos contato
profissional, em termos de etnia, sexo, cor, religião, origem, classe social, idade e
incapacidade física.
Divulgar informações confidenciais da empresa sejam elas técnicas ou estratégicas.

IX – Comunicação:
Para a Prisma é muito importante que todo colaborador tenha consciência da
necessidade de comunicar uma dúvida sobre o Código de Conduta. Esta decisão pode
ser difícil, pois pode envolver colegas de trabalho. Porém é importante lembrar que a
falta de comunicação imediata, de uma falha na conduta ética pode resultar em:
Danos graves à segurança, saúde e bem-estar da sua pessoa, dos colegas de trabalho,
de clientes, do meio ambiente e da comunidade em que a Prisma atua.
Multas e/ou prisões para empregados transgressores, nos casos mais graves.
Por isto, o motivo principal da comunicação, não é prejudicar um colega, mas sim
cuidar de si próprio, resguardar a identidade da empresa e preservar clientes,
fornecedores, o meio ambiente e a comunidade a sua volta.
Essa comunicação pode ser personalizada ou anônima, através dos seguintes canais:
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Por escrito, através de carta, bilhete ou o formulário próprio; para Caixa Postal 21 –
Itabira - MG
Pelo telefone: 031 3835-8300
Pelo e-mail: prismaed@prismaed.com.br

X – Responsabilidades:
1. Diretoria da Prisma quanto ao código:
1.1. Cumprir e fazer cumprir os Capítulos, Incisos e Parágrafos deste Código.
1.2. Ser o exemplo deste Código.
1.3. Esclarecer todas as dúvidas em relação a este Código.
1.4. Divulgar este Código a todos os seus profissionais.
1.5. Punir os comportamentos contrários a este Código.
2. Comitê de ética:
Dar solução aos conflitos éticos que não foram solucionados pela cadeia de
comando ou que não estão previstos neste código.
3. Gestores:
Ser um exemplo na aplicação deste Código para seus subordinados.
Assegurar o cumprimento deste Código, encorajando seus subordinados a
externarem situações conflitantes, violações ou preocupações com relação à conduta
ética.
4. Colaboradores:
Conhecer e aplicar o Código de Conduta da Prisma, formalizando o ato através da
assinatura do Termo de Compromisso Pessoal.
Relatar aos seus superiores à existência de qualquer preocupação acerca de possíveis
violações deste código.
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XI – Penalidades:
Os colaboradores que violarem o Código de Conduta ficarão sujeitos a medidas
disciplinares que poderão chegar a recisão de seus contratos de trabalho.
A Prisma considera como violações:
Agir em desacordo com o Código.
Solicitar a outra pessoa que o violem.
Ter conhecimento de atos que violem o Código e não comunicar imediatamente a
seus superiores.
Retaliar colaboradores que tenham comunicado uma preocupação com a conduta
ética, ou uma violação do Código.
XII – Anexos:
Termo de compromisso pessoal do trabalhador.
Formulário para comunicação de falha na Conduta Ética.
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TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ____________________________________ recebi o Código de Conduta da Prisma
Edificações e Engenharia e, após ler e entender seu conteúdo, concordo com os
princípios e orientações nele contidos e assumo o compromisso de seguir tais princípios
e orientações nas minhas atividades profissionais.
______________, ____ de ______________ de 20____.
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FORMULÁRIO PARA COMUNIÇÃO DE FALHA DE CONDUTA ÉTICA
1. Faça seu relato com detalhes:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Nome do(s) envolvido(s):
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Cargo do(s) envolvido(s):
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Quem é o responsável imediato do(s) envolvido(s):
________________________________________________________
5. Por favor, informe o local onde isto ocorreu:
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Qual a data ou período em que isto ocorreu:
________________________________________________________
________________________________________________________
7. O que você gostaria que fosse feito:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
8. Podemos entrar em contato com você?
_____ Sim
_____ Não
Nome:
_____________________________________________________________
Telefone:
____________________________________________________________
Cargo/Setor:
___________________________________________________
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