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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Tendo uma atuação técnica focada em projetos, gerando conhecimento geológico e hidrológico básico em 

todo o território brasileiro, a CPRM/SGB tem a responsabilidade social como um de seus valores fundamentais. 

Em 2018, foram desenvolvidas ações que estimularam práticas sustentáveis dentro e fora da instituição, 

bem como a interação de seus técnicos com diversos setores da sociedade.  

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

A CPRM/SGB tem como política incentivar e manter iniciativas de sustentabilidade, tais como Coleta 

Seletiva de Resíduos Sólidos, Eficiência Energética e Hídrica, Plástico Zero, licitações e compras sustentáveis, 

bicicletário, Cine CPRM Sustentável, campanhas beneficentes para arrecadação de roupas, calçados, 

brinquedos e livros. Destacamos a constante atenção à continuidade dessas práticas, conforme os itens 

elencados abaixo: 
 

VI Semana do Meio Ambiente 

Realizada durante o mês de junho, nas Unidades Regionais da CPRM/SGB, com o tema “Lixo nos Mares: 

Ajude a Reciclar essa Ideia”, a VI Semana do Meio Ambiente contou com atividades voltadas à conscientização 

sobre a importância de práticas sustentáveis dentro e fora da empresa, promovendo o engajamento e reflexão 

dos empregados (as).  

 

Figura 01 – Tema da VI Semana do Meio Ambiente da CPRM. 

 

IV Seminário do Dia Mundial da Água – A Sustentabilidade das Águas Subterrâneas 

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, a CPRM/SGB desenvolveu 

diversas atividades que visam despertar a consciência sobre o uso da água de forma sustentável, através do IV 

Seminário do Dia Mundial da Água – “A Sustentabilidade das Águas Subterrâneas”.  



 CPRM/SGB • RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017 

 

 

 

 

 

  
2 

Dando continuidade à metodologia aplicada pela Comissão de Sustentabilidade da empresa, os 

participantes do seminário levaram uma garrafa pet vazia como ingresso, ressaltando a importância do 

descarte adequado de lixo.  

 

Figura 02- Palestrantes Danilo Almeida – Hidrogeólogo – Water Service and Technologies e Maria Antonieta Mourão - 
Pesquisadora em Geociências – Superintendência Regional de Belo Horizonte. 

Coleta Seletiva Solidária  

Atendendo aos termos da legislação vigente sobre o assunto, o material reciclável recolhido nas unidades 

da empresa, é destinado à cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. A coleta seletiva 

solidária gera renda para as cooperativas, além de trabalhar a questão ambiental através do descarte adequado 

do material reciclável. 

As Comissões de Sustentabilidade recolheram e destinaram à cooperativas e associações de catadores de 

materiais recicláveis aproximadamente 15 toneladas de resíduos durante o ano de 2018. Esse quantitativo 

representa a arrecadação efetuada nas unidades da empresa, tendo em vista a abrangência nacional do 

trabalho. 

 Também houve a continuidade do processo de revitalização da Coleta Seletiva Solidária, objetivando que 

o trabalho seja realizado de maneira mais efetiva. Buscando orientar e tirar dúvidas dos colaboradores da 

CPRM/SGB, as Comissões de Sustentabilidade, explicaram sobre a legislação que ampara a Coleta Seletiva no 

âmbito empresarial, abordando o decreto nº 5.940 publicado em 26 de outubro de 2006, o qual institui a 

separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal.  
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Figura 03- Metodologia da Coleta Seletiva Solidária da CPRM.  

Outsourcing de Impressão/Digitalização 

A CPRM deu um grande passo para a digitalização dos seus processos de trabalho através da contratação 

de modelo outsourcing de impressão/digitalização, peça fundamental na engrenagem institucional como um 

todo. A oferta deste tipo de serviço através do contrato em questão, resulta em gestão eficiente e alta 

tecnologia atreladas à transparência organizacional e sustentabilidade. 

Com a implantação de 98 Ilhas de impressão/digitalização na CPRM em nível nacional, houve a substituição 

de 964 impressoras individualizadas, visando à racionalização do uso de documentos impressos no âmbito da 

empresa, promovendo também, maior integração entre as diferentes as suas diferentes áreas. Outros pontos 

a serem elencados são o emprego sustentável dos insumos de impressão, resultando em redução significativa 

dos custos de aquisição e contratação, juntamente com melhoria dos serviços por meio de equipamentos 

padronizados. 

Finalmente, cabe ressaltar que a implantação de modelo de outsourcing de impressão/digitalização é um 

dos alicerces do Programa SGB Digital, o qual objetiva conduzir uma mudança inovadora de cultura 

organizacional, contribuindo para a disseminação de práticas sustentáveis em todas as atividades realizadas 

pelo Serviço Geológico do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 04- Logo Programa SGB Digital. 
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CPRM implementa Política de Sustentabilidade  

A CPRM implementou a sua Política de Sustentabilidade em conformidade com as estratégias macro 

gerenciais da Companhia. Por intermédio de padrões sustentáveis, ela agrega valor à instituição como um todo, 

elucidando uma boa gestão dos recursos públicos e sendo transparente nos processos.  

Essa política tem duas referências principais: a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) que 

promove a responsabilidade socioambiental e fixa critérios de sustentabilidade; e os Programas/Objetivos e o 

alinhamento dos Programas/Objetivos e Metas do Plano Plurianual (2016 – 2019) com as diretrizes estipuladas 

pela ONU na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

O objetivo é estabelecer princípios e diretrizes com foco no desenvolvimento da Sustentabilidade em todas 

as unidades da Companhia. Definindo critérios sociais, ambientais e econômicos em processos de trabalho, a 

estatal contribui para a Sustentabilidade na Administração Pública Federal e para o alinhamento dos projetos 

da empresa com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

 

 

Figura 05- Logo da Política de Sustentabilidade implementada pela CPRM. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


