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VISÃO UISA

A uisa avalia, controla e minimiza os 
impactos ambientais de sua atividade e 
tem políticas estabelecidas e 
compromissos com seu desenvolvimento 
ambiental.

Adota procedimentos socioambientais no 
desenvolvimento do seu negócio, os quais 
contribuem para a melhoria das práticas 
empresariais, visando equilibrar as forças 
econômicas, social e ambiental, 
responsáveis por manter o tripé da 
sustentabilidade.



A empresa assume o papel de agente 
transformador, sendo parceira da 
comunidade e investindo para que os seus 
empregados e as comunidades vizinhas 
valorizem o meio ambiente e participem do 
movimento de preservação, com o objetivo 
de trazer qualidade de vida e benefícios 
econômicos, sociais e ambientais. É 
nacionalmente reconhecida por esta 
atuação.

Com isso convidamos todos os seus 
fornecedores a participarem do Programa 

Ideia Sustentável, que irá tratar dos pilares 
do ESG (Ambiental, Social e Governança).

VISÃO UISA



O QUE É O 
PROGRAMA?

Queremos conhecer, premiar e 
divulgar as melhores práticas 
utilizadas na defesa da 
sustentabilidade global, de forma a 
estimular e sensibilizar a sociedade 
para a crescente importância e 
impacto da aplicação dos princípios 
de Sustentabilidade no dia a dia. 
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QUEM PODE PARTICIPAR

O programa é voltado para os todos os fornecedores 

da uisa, pois buscamos sempre desenvolver 

parcerias sólidas que agreguem valor às nossas 

operações e contribuam para os nossos resultados 

o que nos faz querer ir além e conhecer as praticas 

de ESG utilizadas pelos nossos fornecedores.

A inscrição deverá ser individual por fornecedor.

Uma mesma empresa poderá concorrer em várias 
categorias ou com mais de um projeto numa 
determinada categoria.



Como participar e 
data de inscrições

PARA PARTICIPAR

Para participar você poderá fazer a inscrição do seu programa a 

partir do dia 01 de setembro de 2021 até dia 28 de fevereiro 

de 2022, através do formulário de inscrição, disponível no site 
da uisa endereço www.uisa.com.br, na aba Fornecedores no link 
de  inscrição Programa Ideia Sustentável.

Ao acessar o link “inscrição”  levará você para o 
formulário Programa Ideia Sustentável. 

COMO PARTICIPAR

Ao se inscrever, os fornecedores aceitam explicitamente o conteúdo

desse regulamento, assim como declaram automaticamente serem

verídicas as afirmações contidas no projeto, sob pena de eliminação do

Programa, bem como autorizam a utilização de seu nome e a reprodução

dos trabalhos para a divulgação da uisa, sem ônus para o realizador,

organizador e parceiros, resguardados os direitos autorais e sigilo.

http://www.uisa.com.br/


Considere enviar um 
vídeo de até 15 minutos 
gravado em alta 
resolução e na horizontal 
e será um plus na 
avaliação do comitê 
julgador. 

ITEM 
ADICIONAL

Apresentação em Word 
ou PowerPoint com 
detalhamento do 
Programa aplicado em 
sua organização.

ITEM 
OBRIGATÓRIO

COMO PARTICIPAR



MEIO AMBIENTE SOCIEDADE GOVERNANÇA

ASSUNTOS ABORDADOS

O projeto a ser apresentado deve estar dentro dos pilares ESG (sigla em inglês environmental,
social and governance) que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de
uma organização.



ASSUNTOS ABORDADOS

MEIO AMBIENTE

a) Gestão ambiental
b) Consumo de água
c) Gestão de resíduos
d) Educação ambiental
e) Gestão de emissões de 
gases de efeito estufa (GEE)
f) Gestão de emissões 
atmosféricas
g) Construção sustentável
h) Mudanças 
climáticas/Biodiversidade
i) Recuperação de áreas 
degradadas
j) Remediação de áreas 
contaminadas
k) Soluções sustentáveis
l) Análise de ciclo de vida

RESPONSABILIDADE SOCIAL

a) Gestão da diversidade 
interna ou externa à empresa
b) Programas de 
educação/desenvolvimento 
para sociedade e/ou público 
interno
c) Gestão de projetos 
sociais/promoção da inclusão 
social (PCD)
d) Relacionamento com a 
comunidade
e) Programas que promovam 
“work-life balance”
f) Programa de voluntariado 
corporativo
g) Programas e governança de 
conformidade (ética, 
corrupção, concorrência leal, 
lavagem de dinheiro, trabalho 
infantil, trabalho escravo e 
transparência)

GOVERNANÇA CORPORATIVA

a) Transparência
b) Equidade
c) Prestação de Contas
d) Responsabilidade 
Corporativa



Todos os trabalhos classificados de 
acordo com este regulamento, serão 
enviados à Comissão Julgadora
composta por profissionais da uisa 

que avaliarão  cada programa 
conforme critérios definidos.

CRITÉRIOS JULGADOS



Redução, mitigação de 
impactos ambientais, e/ou 
benefícios ambientais obtidos 
pelo projeto.

Possibilidade do projeto ser 
reproduzido por outras 
instituições e em maiores 
escalas.

Relevância 
ambiental da prática

Capacidade de ser 
escalonável/replicável

Se as soluções, processos e 
produtos apresentados pelo 
projeto são inovadores.

Grau de inovação da 
prática 

A forma como o projeto é 
apresentado, observando-se a 
exposição do assunto de 
maneira clara, objetiva e 
completa.

Clareza da descrição 
do projeto 

Ganhos que se pode obter 
entre os custos e benefícios 
relativos ao projeto proposto, 
expressos em termos 
monetários ou qualitativos.

Custo-benefício do 
projeto 

CRITÉRIOS JULGADOS

Se o seu projeto for executado nos perímetros
da uisa receberá 05 pontos extras



Comissão Julgadora

Marcelo Contó Diretor de Supply e ESG, Processos e Facilities

Jari de Souza Diretor Agroindustrial

Verônica Spinelli Silva Gerente de Suprimentos

Sorleti Ap. de Oliveira Gerente Garantia da Qualidade

Renata Mendes S. Nogueira Gerente de Estrutura Financeira e RI

Gabriela Vieira Silva Head Centro Biotecnológico da Cana (CBC)

Conheça os profissionais da uisa que 
julgarão os projetos inscritos:

COMISSÃO JULGADORA E PONTUAÇÃO

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Excelente

Pontuação
Os projetos serão classificados como:

A decisão da Comissão julgadora é irrecorrível e o conteúdo
da avaliação da comissão não será disponibilizada para os
participantes.

Se dois ou mais projetos, alcançarem a mesma pontuação final, serão
aplicados os seguintes critérios de desempate:

• Maior nota atribuída ao critério “Relevância ambiental da prática";
• Maior nota atribuída ao critério “Grau de inovação da prática”;
• Maior nota atribuída ao critério “Custo-benefício do projeto”.



Resultados

RESULTADOS

Serão escolhidos os 10 melhores 

projetos que serão apresentados no 

Encontro Anual de Fornecedores que 

ocorrerá no dia 01 de Abril de 2022.

Melhores Projetos



Resultados

RESULTADOS

DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de dúvidas quanto ao Programa e a este Regulamento, os
interessados deverão dirigir-se à Coordenação do Programa.

Contato: Nadia Fernanda de Almeida Carvalho
Telefone: (65) 3332-3785
E-mail: ideiasustentavel@uisa.com.br

mailto:ideiasustentavel@uisa.com.br
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