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Introdução 

Ação: Oficina de Sustentabilidade

Período ou datas: 2010 à 2012

Responsável pela ação: Equipe Gestão de Pessoas
E-mail: imap@patrus.com.br
Site: www.patrus.com.br
Telefone de contato: (31) 2191-1074

Público alvo:  Colaboradores formadores de opinião, clientes, fornecedores  e 
parceiros. 

Número de pessoas beneficiadas: 2.500 pessoas. 

mailto:imap@patrus.com.br
http://www.patrus.com.br/


Objetivo

Multiplicar conceitos e discutir tópicos relevantes relacionados a
Sustentabilidade econômica, ambiental e social, a fim de sensibilizar os
stakeholders participantes das Oficinas de Sustentabilidade a implementar
ações de Responsabilidade Social em suas respectivas cadeias de valor e
contribuir para uma educação continuada.



Ações realizadas

São realizados anualmente encontros com a participação de colaboradores, 
clientes, fornecedores  e parceiros, visando a discussão e multiplicação de 
conceitos e discussão de tópicos relevantes relacionados a sustentabilidade 
econômica, ambiental e social.

I Oficina de Sustentabilidade: Definição da Matriz de Sustentabilidade e 
formação de Comitê de Sustentabilidade.

II Oficina de Sustentabilidade: Tema: “Pensando o presente para construir o 
futuro.”

III Oficina de Sustentabilidade: Tema: “Plantando conceitos, colhendo 
resultados!”



Resultados esperados

I Oficina de Sustentabilidade: Definição dos seis Macrotemas para composição da
Matriz de Sustentabilidade da Patrus, sendo estes: Responsabilidade
organizacional, Relações Responsáveis, Distribuição de Renda, Empregabilidade,
Qualidade de Vida e Mudanças Climáticas. Definição da Matriz de
Sustentabilidade, composta por projetos, programas e ações da Patrus para cada
um dos Macrotemas. Formar um Comitê de Sustentabilidade composto por
agentes internos (colaboradores) e externos (fornecedores, clientes e parceiros),
focados na multiplicação dos conceitos e práticas de sustentabilidade.

II Oficina de Sustentabilidade: Reavaliar os Macrotemas e a Matriz de
Sustentabilidade, definir Planos de Ação para cada projeto, programa ou ação da
Matriz, definir ordem de prioridade de implementação e definir o
monitoramento dos Planos de Ação.

III Oficina de Sustentabilidade: Prestação de contas dos Planos de Ação; Discutir o
pilar Econômico da Sustentabilidade e seus impactos.



Resultados alcançados
I Oficina de Sustentabilidade: 
Macrotemas  e Matriz de Sustentabilidade Patrus:



Resultados alcançados
I Oficina de Sustentabilidade: 
Comitê de Sustentabilidade Patrus



Resultados alcançados
II Oficina de Sustentabilidade: 
Reavaliação de Macrotemas  e Matriz de Sustentabilidade Patrus:



Resultados alcançados

II Oficina de Sustentabilidade: Definição dos Planos de Ação divididos em alta, 
média e baixa prioridade, bem como definição do monitoramento. 



Resultados alcançados

III Oficina de Sustentabilidade: Prestação de contas dos Planos de Ações definidos
na II Oficina. Discutir o pilar econômico da Sustentabilidade e seus impactos na
empresa, junto á cadeia de valor e na sociedade. Palestra de uma especialista em
economia, Rita Mundin, apresentação de cases dos clientes Grupo Boticário e
Natura relacionados á Responsabilidade Social e Sustentabilidade, e apresentação
do Programa Na Mão Certa pela representante da Childhood, Rosana Junqueira.



Resultados alcançados

 Assinatura do Pacto Empresarial Na Mão Certa pelo Grupo O Boticário, após
a discussão do tema na II Oficina de Sustentabilidade.

 Convite para multiplicadores da Patrus participarem do Workshop “Na Mão
Certa 2012”, patrocinado pelo Grupo Boticário. Participaram do evento os
colaboradores Paulo Soares (RH) e Kristiano Henry (Qualidade).



Monitoramento e Avaliação

 Monitoramento quadrimestral dos Planos de ações;

 Prestação de contas aos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros
no evento Oficina de Sustentabilidade.



Dicas importantes

As Oficinas de Sustentabilidade são organizadas pelo Instituto Marum Patrus
– IMAP em parceira com o setor de Marketing e Comunicação interna da
Patrus Transportes.

Foram realizados 3 encontros anuais em 2010, 2011 e 2012, com participação
de parceiros e clientes como Toyota, Banco Itaú, Mercur, Grupo O Boticário,
Natura, Banco Caixa Econômica Federal, Instituto Oksigeno, Zatix, Instituto
Childhood Brasil.



Fotos

Fotos das apresentações na II Oficina, em sentido horário. Marina Patrus; Grupos de trabalho; 
Apresentação de Coral de instituição social de Contagem (CEPA). 



Fotos

Fotos das apresentações na III Oficina, em sentido horário: 
Natura (Bruna F.); Rita Mundim, Boticário (Gildete P.) e Instituto Childhood (Rosana Junqueira).



Conclusão

A Oficina de Sustentabilidade anual da Patrus Transporte possibilita o diálogo
entre a empresa e suas partes interessadas (stakeholders) no que tange ao
tema da Sustentabilidade Social, Econômica e Ambiental. Sendo assim,
estreita-se relacionamentos e são fortalecidas parcerias com relação ao
Programa Na Mão Certa, haja visto que este tema foi discutido em todas as
Oficinas, já que o apoio a esta causa é parte da estratégia da Patrus desde
2009. O resultado disto é a motivação ao desenvolvimento de novas ações,
como por exemplo, a parceria do Grupo Boticário com o Instituto Childhood,
e a participação da Patrus como fornecedor estratégico do Boticário no
Workshop Na Mão Certa, comprovando assim a integração entre
embarcadores e transportadoras.


