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João Fortes, Instituto Vital Brazil, Infraprev, IBM e 
Karsten receberam o Prêmio IBEF de Sustentabilidade

IBEF
                Informa

Aconteceu no último dia 25 de julho, em 
evento no Jockey Club Brasileiro, no Rio, 
premiação das empresas vencedoras do 
Prêmio IBEF de Sustentabilidade, criado 
pelo Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças - IBEF Nacional, em parceria 
com a VALE, Grupo Pão de Açúcar, 
Cemig e PwC, para laurear empresas 
que se destacam pela adoção de práticas 
sustentáveis. As empresas que receberam 
o prêmio em cada categoria foram: 
João Fortes Engenharia, na categoria 
Valorização; Instituto Vital Brazil em Gestão; 
na categoria Governança Corporativa, 
a Infraprev levou o prêmio; a IBM Brasil 
ganhou na categoria Administração de 
Conflitos; e em Estrutura da Operação, a 
Karsten conquistou o prêmio. 

Evento de premiação foi apresentado pela jornalista Renata Vasconcellos

Representantes das empresas patrocinadoras, diretoria do 
IBEF e convidados
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Evento de premiação

Centenas de pessoas, entre 
representantes das empresas certificadas, 
convidados dos patrocinadores, 
associados do Instituto, autoridades 
e jornalistas, estiveram presentes na 
cerimônia de entrega do Prêmio IBEF de 
Sustentabilidade. 

Enquanto aguardavam com expectativa 
o anúncio dos vencedores, de cada 
categoria, os convidados puderam 
conferir as surpresas que o IBEF havia 
preparado para marcar a data. Logo 
no início, atores encenavam um breve 
esquete para simbolizar a importância do 
tema, fazendo referência à água e aos 
cuidados com o planeta. Para isso, as 
instalações do evento foram impecáveis, 
cuja decoração remetia a um planeta já 
sem vida. 

Todos os detalhes da decoração foram 
pensados, desde a aparência dos 
garçons, uniformizados como garis, até 
os brindes, que foram produzidos com 
material reciclável. 

Uma das principais atrações do evento 
foi a apresentação da jornalista Renata 
Vasconcellos. Ela foi a responsável por 
comunicar os vencedores do Prêmio 
IBEF de Sustentabilidade. 

IBEF preparou surpresas durante o evento que marcaram a premiação
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Certificação atesta compromisso de empresas com o tema

Valorização
João Fortes Engenharia
Drogaria São Bento
EDP Energias do Brasil
Inaceres

Gestão
Instituto Vital Brazil
APPI Tecnologia S.A.
Banco do Brasil S.A.
CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgoto)
COELCE (Companhia Energética do Ceará)
Plascar 
Scopel Desenvolvimento Urbano

Governança Corporativa
Infraprev (Instituto Infraero de Seguridade Social)
BRMalls
Energisa
Esser 
FastClean Serviços Automotivos Limitado
Invepar 
TAESA - Transmissora Aliança de Energia Elétrica
Trisul

Administração de Conflitos
IBM Brasil 
Atlas Táxi Aéreo
LA Contab 
Marsans Brasil

Estrutura da Operação
Karsten 
Central 24 Horas 
Galileo Educacional
Polimetri 

Estimular e divulgar os avanços na área de Sustentabilidade Corporativa, além de reconhecer as 
ações que estão sendo realizadas por empresas em prol do crescimento econômico, a preservação 
ambiental e o bem estar social. Dentre os 78 cases inscritos, 27 foram selecionados e cinco 
vencedores, um em cada categoria: Valorização, Gestão, Governança Corporativa, Administração 
de Conflitos e Estrutura da Operação. Confira as empresas certificadas e premiadas: 

Instituto Vital Brazil

Infraprev

João Fortes Engenharia

Karsten

IBM Brasil



4

Case de Sustentabilidade da VALE é 
exemplo de sucesso

A VALE, segunda maior mineradora 
do mundo, com atuação também nos 

setores de logística, siderurgia e energia, apoia 
e incentiva ações que promovam os avanços na 
área da Sustentabilidade Corporativa. Isso porque 
atua de maneira eficaz em busca pelo equilíbrio 
entre o desenvolvimento socioeconômico e o 
uso sustentável dos recursos naturais. 

Apesar dos impactos inerentes ao tipo de 
operação que realiza, a VALE, por meio da 
definição das diretrizes e requisitos para gestão 
da Biodiversidade, fortalece o compromisso 
da empresa com a conservação das espécies 
e dos ecossistemas e com o uso sustentável 
dos recursos naturais. Ela busca uma atuação 
transparente e compatível com as boas práticas 
reconhecidas internacionalmente, visando 
alcançar padrões de excelência para integração 
da Biodiversidade às operações.

A VALE e a Biodiversidade

A VALE desenvolve programas para 
conservação da Biodiversidade em diversas 
regiões do Brasil e em outros países. Como 
parte de seu compromisso com a vida, além de 
apoiar e desenvolver projetos em parceria com 
instituições de ensino e pesquisa nacionais e 
internacionais, a VALE protege quase 13,7 mil 
km2 de habitats naturais, especialmente no 
Brasil, os quais incluem áreas de propriedade da 
empresa e unidades de conservação protegidas 
em parceria com os governos locais.

Entre as áreas protegidas de propriedade da 
empresa, destacam-se 12 reservas localizadas 
no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, que 
totalizam aproximadamente 70km2 de área 
destinada à conservação da Biodiversidade. 
Além destas áreas, há projetos de criação de 
outras cinco unidades e duas propostas de 
expansão de reservas já criadas, abarcando mais 
50km2 de áreas protegidas na região. Em 2011, 
em parceria com a Conservação Internacional 
– Brasil, foi desenvolvido um Plano para Gestão 
Integrada de todas as unidades. 

O objetivo principal do trabalho foi desenvolver 
uma estratégia para gestão ambiental integrada 
das áreas protegidas da empresa, visando 
maximizar as sinergias entre elas e sua interação 

Com forte atuação na área, a segunda maior mineradora do mundo apoia 
e incentiva ações de empresas que buscam o título sustentávelca

se

com o entorno, potencializando sua contribuição 
para a conservação da Biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos.

Outra área protegida de propriedade da Vale 
que merece destaque é a Reserva Natural Vale, 
localizada em Linhares, no norte do Espírito Santo. 
Com mais de 220km2, esta reserva representa a 
segunda maior área protegida do Espírito Santo e 
um dos principais remanescente de Mata Atlântica 
de Tabuleiro do país, a formação mais ameaçada 
deste bioma. As atividades de proteção da área 
foram iniciadas de forma sistematizada em 1978 
e permanecem desde então, abrangendo ações 
de combate e controle de incêndios e combate à 
caça e coleta de representantes da flora e fauna 
locais. A Reserva é contígua à Reserva Biológica 
de Sooretama (cerca de 240km2), compondo 
um bloco praticamente contínuo de vegetação 
nativa que representa aproximadamente 10% 
da área remanescente de cobertura florestal 
original no estado. Esta área é administrada 
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e recebe apoio da Vale 
no desenvolvimento das atividades de proteção 
desde 1998.

Essas ações demonstram que a iniciativa 
privada pode atuar como protagonista e parceira 
na proteção de áreas naturais, geração de 
conhecimento e conservação in situ dos elementos 
que compõem a diversidade biológica. E, ao atuar 
em linhas de trabalho complementares, além de 
contribuir para a conservação da Biodiversidade, 
a VALE incentiva o desenvolvimento sustentável 
de diferentes regiões, colaborando para a 
construção de um legado positivo.
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