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LEGADO SOCIOAMBIENTAL
GRI 103-2, 103-3: 203, 203-1, 413, 413-1

O ano de 2020 foi muito importante para a Localiza em
questões relacionadas a impactos sociais e ambientais,
como o que se referem às mudanças climáticas e às
emissões de carbono, pontos de atenção na companhia.
Recebemos avaliações positivas de agências de rating
ESG: fomos a única companhia da América Latina a
figurar na lista divulgada pela Sustainalytics em janeiro
de 2021, que selecionou as 50 empresas com menor
risco ESG. Com a classificação de risco ESG de 8,5,
fomos enquadrados na categoria risco desprezível no
que se refere a impactos financeiros materiais advindos
de fatores ambientais, sociais e de governança, tendo
a primeira posição no setor de transportes. Além disso,
fomos reconhecidos com o rating AA pelo MSCI ESG.
Esses reconhecimentos públicos validam nossa
evolução quanto aos princípios de sustentabilidade e
nosso empenho em executar projetos socioambientais relevantes. Entre eles, destacam-se:

• Cerca de R$ 16 milhões destinados a ações
sociais e para mitigação dos efeitos da
pandemia. Atuamos em três frentes: sistema de
saúde, comunidades vulneráveis e pequenos
e médios negócios (incluindo nossa rede de
fornecedores);
•A
 poio consistente a diversas instituições,
como a rede de ONGs Gerando Falcões;
• L ançamento de um robusto programa de
diversidade de inclusão;
• Compensação das emissões de carbono
diretas da nossa operação;
•P
 arceria institucional com o Programa
Compromisso com o Clima do Instituto Ekos;
• Abastecimento de cerca de 99% da nossa
frota a etanol, quando feitos por nós; e
•P
 rojeto de energia solar e lavagem
a seco dos carros.
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EDUCAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Para fomentar as iniciativas de investimento social
estratégicas da empresa, em 2020 começou a ser
estruturado o Instituto Localiza, que definiu como eixos
prioritários de atuação o fomento à capacitação e o
empreendedorismo voltado a jovens em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. O início efetivo de suas
atividades foi planejado para 2021, já que em 2020 a equipe
dedicou-se ao apoio às ações realizadas para a
mitigação da pandemia.
Organizado de acordo com as melhores práticas do
terceiro setor, o Instituto possui Diretoria e Conselho
de Administração próprios e, em 2020, empreendeu um
processo de escuta junto aos públicos interno e externo
para a construção de seu planejamento estratégico. Ao
identificar necessidades e desafios dos setores onde
pretende atuar, posiciona-se como um ator que, ao se unir
às comunidades em situação de maior vulnerabilidade,
contribui para construir com elas um processo de
transformação social.
A criação do Instituto representa mais um passo da
Localiza para avançar na gestão de temas sociais voltados
ao público externo, sustentada pela diretriz de ser uma
empresa cidadã e incorporando cada vez mais aspectos de
sustentabilidade em sua gestão. A expectativa é que, ao
lado do valor entregue por seu negócio, gere também, por
meio das ações do Instituto, cada vez mais valor social para
a sociedade.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Além de projetos voltados ao desenvolvimento
socioeconômico, contribuímos para a sociedade
por meio de doações que incentivam cultura, ações
sociais, saúde, educação, entre outros. Estas doações
contabilizaram cerca de R$ 16 milhões em 2020. Desse
montante, R$ 6,8 milhões são oriundos de benefícios
fiscais e foram destinados a instituições habilitadas
previamente selecionadas e com bom histórico e
elevada reputação. As leis de incentivo utilizadas,
os valores captados por elas e as instituições e os
projetos beneficiados em 2020 foram:
• LEI ROUANET (R$ 3,8 MILHÕES) – Associação de

Cooperação em Ciência e Tecnologia Brasil-Japão
(ACCTBJ); Instituto Inhotim; Arte Projeto Promoções
Ltda.; Matilha Conteúdo e Imagem Ltda.; Instituto
Cultural Corpo; Fundação Inimá de Paula; e Instituto
Cultural Filarmônica.
• FUNDO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(R$ 0,9 MILHÃO) – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Belo Horizonte e Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão das Neves.
• E STATUTO DO IDOSO (R$ 0,9 MILHÃO) – Fundo Municipal do

Idoso de Belo Horizonte.
• LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (R$ 0,7 MILHÃO) –

Minas Tênis Clube e Instituto Gabriel Medina.
• P RONAS/PCD (R$ 0,5 MILHÃO) – Associação de Pais

e Amigos dos Excepcionais de Pará de Minas – APAE
e Associação Pestalozzi de Atílio Vivacqua.

56

Dos R$ 16 milhões doados
pela Localiza em 2020,
R$ 9,2 milhões não provêm
de benefícios fiscais

DESAFIO MOBILIZA
Lançado em 2019 com o objetivo de incentivar a prática
de atividades físicas entre os colaboradores, a iniciativa
foi adaptada em 2020, e devido à pandemia, teve um cunho
social. O prêmio, dessa vez, foi a doação de uma quantia
em dinheiro para instituições filantrópicas indicadas pelos
três primeiros colocados, que mesmo em home office
mantiveram os hábitos saudáveis dos exercícios e ainda
colaboraram com populações vulneráveis.
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DOAÇÕES NÃO INCENTIVADAS
Entre as doações não relacionadas às leis de incentivo,
totalizamos aproximadamente R$ 9,2 milhões em 2020,
tendo como principais entidades contempladas:
• ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DE MINAS GERAIS:

organização social que estimula e desenvolve jovens
e adultos em situação de vulnerabilidade social para o
mercado de trabalho;
• ASSOCIAÇÃO ÓRBI CONECTA: espaço colaborativo de fo-

mento à inovação e ao empreendedorismo;
• CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO: instituição
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que atende jovens carentes de Belo Horizonte e região
metropolitana ;
• FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(FIEMG);

• M OVIMENTO GERANDO FALCÕES: organização social

que tem se dedicado a projetos de melhoria da qualidade de vida nas periferias brasileiras; e

• FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES: organização mantene-

dora do Hospital da Baleia, que possui centros especializados referências em atendimentos na saúde pública em
Minas Gerais;
• I NSTITUTO MILLENIUM: entidade que defende interesses

públicos e, principalmente, valores e princípios democráticos que pautam o desenvolvimento do país;
• M OVIMENTO BEM MAIOR: associação sem fins lucrativos,

que tem como finalidade fomentar e conectar iniciativas
de impacto social no país;

FRIDAY DO BEM

• SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE.

Além de criarmos medidas para cuidar da saúde e do
bem-estar dos nossos colaboradores durante a pandemia,
contribuímos para mitigar os efeitos da situação sanitária
e econômica do país. Por isso, mesmo enfrentando algumas adversidades financeiras durante o segundo trimestre
de 2020, ajudamos a sociedade com doações e apoios e
destinamos mais verbas às ações sociais em 2020 que
em anos anteriores. Essas doações fazem parte dos
R$ 9,2 milhões de doações não incentivadas.

No dia 27 de novembro, em decorrência da famosa Black
Friday a empresa fez uma ação diferente e voltada para a
responsabilidade social: 15% de todo o lucro arrecadado
nos contratos assinados pela Localiza foram revertidos para
a organização Gerando Falcões. Com a doação, o projeto
Criança na Escola será concretizado, impactando mais de
10 mil famílias. Batizada de Friday do Bem e com o tema
#AbrimosCaminhos, a iniciativa segue a vocação da Localiza
de transformar vidas e diminuir a desigualdade social.
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DOAÇÕES ENTRE MARÇO E DEZEMBRO DE 2020
FRENTE

Saúde

Pequenas e médias
empresas (PMEs)

Comunidades mais vulneráveis

TOTAL APROXIMADO

INSTITUIÇÃO

AÇÃO

DOAÇÃO

FIEMG

Construção de um hospital para tratar Covid-19 em
parceria com FIEMG, Mater Dei, MRV, Andrade Gutierrez,
Banco Inter, Banco BMG e Barbosa Mello Construtora.

R$ 2,0 milhões

Movimento Bem Maior

Compra e doação de materiais e equipamentos médicos
para hospitais do SUS e para o Fundo Emergencial da
Saúde, em parceria com a BSocial e o Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social (Idis).

R$ 0,7 milhão

Santa Casa de Misericórdia
de Belo Horizonte

Obra de adequação de alas/andares da Santa Casa BH,
com objetivo de compor novos leitos para tratamento
Covid.

R$ 0,6 milhão

Diferentes hospitais de MG

Compra e doação de dez respiradores para hospitais que
atendem o SUS em Belo Horizonte.

R$ 0,3 milhão

Hospital da Baleia

Doação para compra de equipamentos de proteção
individual para médicos que tratam pacientes com
Covid-19.

0,02 milhão

Governo de Minas

Empréstimos de carros para ações de saúde e de segurança do estado.

Empréstimo
de carros

Profissionais de Saúde

Isenção de três diárias no aluguel de carros do grupo
C (econômico com ar) aos profissionais de saúde
que também contam com o benefício da gratuidade
oferecido pela Gol.

Movimento Bem Maior

Projeto Estímulo 2020 para apoio a pequenas e médias
empresas impactadas pela Covid-19.

Gerando Falcões

Cartão-alimentação para comunidades carentes,
incluindo as comunidades vizinhas à sede da Localiza.

Outras instituições

Ações emergenciais para comunidades vulneráveis
impactadas pela Covid-19.

Empréstimo
de carros

R$ 2,5 milhões
R$ 1 milhão
R$ 0,3 milhão
R$ 7,42 milhões

PAIXÃO PELO CLIENTE

DESEMPENHO DO ANO

LEGADO SOCIOAMBIENTAL

SUMÁRIO GRI

Desafio Movimento do Bem: em novembro de
2020, com o objetivo de levar o apoio da empresa
a todas as regiões do país, convidamos os
colaboradores da Localiza a indicarem instituições
de suas localidades que foram impactadas pela
pandemia, propondo uma ação de mitigação
para elas. Após uma etapa de seleção realizada
pelo Comitê Empresa Cidadã e de votação pelos
próprios colaboradores, dez iniciativas foram
selecionadas, sendo quatro da Região Norte,
quatro da Nordeste, duas da Centro-Oeste e uma
da Região Sudeste.

58

ATITUDE VERDE
GRI 103-2, 103-3: 307

O cuidado e a preocupação com o meio ambiente fazem parte da nossa gestão. Reconhecemos o nosso papel perante a
sociedade e buscamos eficiência na utilização dos recursos
naturais. Na prática, isso se traduz em uso racional de energia e água, desenvolvimento de fontes renováveis de energia, correto descarte dos resíduos, controle e neutralização
de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e disseminação
de atitudes sustentáveis entre colaboradores e nossa cadeia de fornecedores.
Mas, apesar de nossa atividade principal não ser
considerada passível de licenciamento ambiental, conforme
Resolução Federal Conama, monitoramos a conformidade
estrutural e legal das atividades acessórias realizadas
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APRESENTAÇÃO

internamente em algumas agências, como higienização
de veículos, troca de óleo e abastecimento. Dessa forma,
asseguramos que essas atividades sejam realizadas de
maneira ambientalmente correta e adequada.
Em 2020, a Localiza se tornou a primeira empresa no
setor de aluguel de carros a integrar o Índice Carbono
Eficiente da B3 e a primeira a publicar seu inventário de
gases de efeito estufa no Registro Público de Emissões
do GHG Protocol. O indicador tem como objetivo incentivar
o controle de emissão de gases de efeito estufa (GEE)
entre as empresas listadas na bolsa. É um índice muito
importante em um momento de mudanças climáticas que
impactam o meio ambiente no mundo inteiro.
Ao integrar o ICO2, a Localiza comunica de forma
transparente as emissões de sua operação e utiliza
os dados fornecidos para a B3 e o GHG Protocol para
elaborar soluções de mitigação. Em nossa concepção, a
sustentabilidade não é apenas um projeto, faz parte da
evolução do nosso jeito de ser e temos avançado cada
vez mais nesse aspecto. Um exemplo disso é o nosso
projeto de compensação de emissões.

ABASTECIMENTO POR ETANOL

A LOCALIZA
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
GRI 102-11, 103-2, 103-3: 305

Nosso segmento está diretamente ligado à emissão de
carbono e, portanto, esse sempre foi um dos pontos de
atenção na companhia. Entendemos que essa gestão
é um trabalho constante, devendo ser tratada com
transparência e técnica.
Todas as informações coletadas em nosso inventário
de emissões são gerenciadas na plataforma Climas, um
robusto sistema de controle de emissões contratado
de uma consultoria especializada. As estratégias
relacionadas ao tema, por sua vez, são validadas pelo
Comitê de Sustentabilidade.
Além do aprimoramento constante de reporte, no ano
de 2020 passamos a apoiar institucionalmente o programa Compromisso com o Clima do Instituto Ekos
–, que tem o propósito de engajar o setor privado em
ações de responsabilidade climática. GRI 102-12

Para minimizar os impactos ambientais, cerca de
99% dos nossos carros são abastecidos por etanol,
combustível menos poluente do que a gasolina, quando
abastecidos por nós.

abastecimento com etanol emite, em média, até 89%
menos gases de efeito estufa quando comparado com a
gasolina, segundo a Agência Americana de Planejamento
Energético (EIA), o que gera uma pegada de carbono
significativamente inferior.

O etanol tem um papel muito importante nas operações
da Localiza. Esse biocombustível é obtido da cana-deaçúcar que, por sua vez, é uma fonte renovável e durante
seu plantio absorve CO2 da atmosfera. Além disso, o

No que tange ao abastecimento pelos clientes durante a
reserva, estamos aprimorando o acompanhamento dos
combustíveis utilizados, visando também o incentivo à
utilização desse combustível renovável.
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Com isso, compensamos, em 2020, as emissões de
carbono das operações referentes a 2019, Escopos
1 e 2, representando cerca de 20 mil toneladas de
CO2 equivalente. O resultado foi possível a partir
da aquisição de créditos de carbono de uma fábrica
de cerâmica de Ituiutaba, interior de Minas Gerais,
que substituiu a lenha nativa por biomassa para
alimentação de seus fornos.
Já em 2021, pretendemos avançar nesse sentido, aprimorando também o reporte das emissões de Escopo 3,
adotando iniciativas para uma operação mais eficiente
do ponto de vista climático.
Apresentamos, a seguir, os dados do nosso inventário
de 2020 referente às emissões de Escopos 1 e 2. Os
dados consolidados acrescidos de Escopo 3 serão publicados até agosto no Registro Público de Emissões
do Programa Brasileiro GHG Protocol. Pela primeira vez,
divulgaremos as emissões dos carros quando estão alugados (em posse dos nossos clientes). A análise desses
dados está sendo feita de forma minuciosa para que
reflita fielmente a pegada de carbono direta e indireta
da companhia. Mais um avanço é a auditoria de terceira
parte especializada, que será realizada no Inventário,
o que pode gerar algum ajuste de dados. As fontes de
emissão, bem como os respectivos GWP (Gas Warm
Potential), são reportados nos parâmetros do
Programa Brasileiro GHG Protocol.

Nosso próximo inventário
de emissões trará também
os resultados das emissões
do Escopo 3

EMISSÕES DIRETAS (ESCOPO 1) GRI 305-1
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EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE
EFEITO ESTUFA (t CO2 EQUIVALENTE)

2018

2019

2020

Geração de eletricidade, calor ou vapor

13,67

9,88

15,42

Transporte de materiais, produtos, resíduos,
empregados e passageiros

9.507,09

10.725,78

6.570,21

Emissões fugitivas

6.372,26

7.615,56

8.171,40

15.893,03

18.351,21

14.757,03

2018

2019

20201

1.806,31

2.060,11

9.146,20

2018

2019

2020

1.109,05

1.188,27

990,18

Total de emissões brutas de CO2
EMISSÕES BIOGÊNICAS DE CO2
(t CO2 EQUIVALENTE)
EMISSÕES INDIRETAS (ESCOPO 2) GRI 305-2
EMISSÕES INDIRETAS DE GEE
PROVENIENTES DA AQUISIÇÃO
DE ENERGIA (t CO2 EQUIVALENTE)
1

O aumento se deve à maior utilização de fontes renováveis (etanol).
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ção externa. Fazemos, ainda, campanhas contra o desperdício
de energia por uso prolongado e utilizamos fonte renovável
para compensação de consumo de energia elétrica.
PROJETO SOLAR
Para fortalecer nosso alinhamento com princípios de
sustentabilidade e contribuir para uma matriz energética mais limpa, estabelecemos, em 2017, o compromisso
de adotar cada vez mais a energia solar como fonte de
abastecimento das operações da companhia.

ENERGIA
GRI 103-2, 103-3: 302

Cerca de 80% dos nossos centros de operação de frota,
agências, lojas e sede utilizam energia elétrica em baixa e
média tensão comprada das distribuidoras que possuem a
concessão de cada localidade. Isso significa que a fonte é a
mesma da matriz energética brasileira, composta em sua
maioria pela energia renovável hidrelétrica.

Dessa forma, foi criado o “Projeto Solar”, que fez com que
a companhia implantasse três fazendas solares em MG,
RJ e PE e instalasse placas fotovoltaicas nos telhados
de suas filiais.
Como resultado, encerramos 2020 com 59 unidades atendidas pela energia gerada nas fazendas solares, totalizando uma produção superior a 1.700.000 kWh, um incremento de 14,6% em comparação à produção de 2019.

Também fazemos uso de combustíveis no transporte de
carros entre as regionais com carretas, deslocamento da
frota pela equipe de vendas e utilização de gerador nos
escritórios.

Em 2020, avançamos também na instalação painéis
solares próprios (roof-tops) nos telhados de nossas
unidades, resultando numa produção adicional de energia solar no segundo semestre superior a 230.000 kWh.
Em dezembro, havia 18 roof-tops em operação, fazendo
com que atingíssemos um novo recorde, ao superarmos
a marca de 84.000 kWh gerados nos telhados das nossas unidades.

Em nossas unidades, possuímos políticas de conscientização
e realizamos ações específicas para o uso adequado da energia elétrica, como migração de lâmpadas comuns para tecnologia LED, metas sobre consumo energético em contrato de
gestão dos colaboradores, troca do equipamento de ar-condicionado das filiais pelo modelo Inverter e uso de temporizadores para acendimento e desligamento automático da ilumina-

Também definimos um novo indicador para o projeto, o
Índice de Cobertura, que mede o percentual de energia limpa
do total de energia consumida pela empresa. Considerando
o consumo da plataforma, exceto a matriz que já está no
mercado livre de energia com fonte limpa, encerramos 2020
com 16,79% nesse índice, montante 2,14 pontos percentuais
acima do indicador de 2019, que foi de 14,65%.
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CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO (GJ) GRI 302-1
FONTES NÃO
RENOVÁVEIS

2018

2019

2020

VARIAÇÃO 2019/2020

Diesel

46.382,28

53.144,09

62.822,87

18,21%

Gasolina

109.504,30

122.924,37

39.310,35¹

-68,02%

Subtotal

155.886,58

176.068,46

102.133,22

-41,99%

57.281,94

57.999,71

57.004,17

-1,71%

-

-

118.919,73

N.D

Subtotal

57.281,94

57.999,71

175.923,90

203,31%

Total

213.168,56

234.068,17

278.057,12

18,79%

FONTES NÃO RENOVÁVEIS

Eletricidade
Etanol

¹ Diminuição do uso de gasolina devido ao aumento e à priorização do uso de etanol.
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INTENSIDADE ENERGÉTICA GRI 302-3¹
2018

2019

2020

VARIAÇÃO 2019/2020

213.168,56

234.068,17

278.057,12

18,21%

Frota média alugada

139.566

181.747

199.395

-68,02%

Taxa de intensidade

1,53

1,29

1,39

-41,99%

Consumo total
de energia (GJ)

¹ Dados de 2018 e 2019 foram revistos para seguir o mesmo método de cálculo da taxa de intensidade energética de 2020,
que foi obtido por meio da divisão do consumo total de energia pela frota média alugada.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA GRI 302-4
REDUÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DE
MELHORIAS NA CONSERVAÇÃO E EFICIÊNCIA (GJ)

Energia limpa¹

2020

22.324,00

¹ Energia limpa proveniente do projeto de usinas solares por meio de geração e créditos beneficiários
de fazendas e unidades próprias (roof-tops) e energia limpa da matriz proveniente do mercado livre de energia (PCH).
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ÁGUA E RESÍDUOS
LAVAGEM A SECO
Desde 2015, adotamos a higienização a seco em toda a
rede, o que possibilita a redução do nosso consumo médio de 30 litros de água para até 200 ml em cada operação, além de maior controle dos resíduos e efluentes
gerados nas filiais. Todos os produtos utilizados na
lavagem a seco são conferidos e fornecidos por marcas
homologadas e, em sua grande maioria, são biodegradáveis. Com esses cuidados, evita-se a utilização de
materiais que causam danos ao meio ambiente ou à
saúde.
O desempenho das agências na utilização da lavagem
a seco é monitorado de perto pelo Comitê de Sustentabilidade. Em 2020, atingimos 57,8% em dezembro, 1,2%
abaixo da meta estabelecida, mas 1,8% acima do índice
alcançado em 2019, o que é compreensível em um ano
que teve as medidas de higiene reforçadas devido à
Covid-19. No início da pandemia, suspendemos todas
as lavagens a seco até a total comprovação de que os
produtos utilizados possuíam componentes com garantia de eficiência contra o vírus. A avaliação foi feita junto
aos fornecedores e ao infectologista contratado para
nos apoiar, e só retornamos com o processo quando
confirmada a eficácia do produto.
Periodicamente, organizamos capacitações em técnicas
eficientes de higienização, o que garante uma operação
com qualidade e economia. Em 2020, demos prosseguimento aos treinamentos on-line de higienização a seco
para estimular fornecedores e colaboradores avulsos de
lavagem externa a utilizarem o modelo.
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A higienização de uma parcela dos carros, entretanto,
precisa ser feita com água, para a remoção de tipos
específicos de sujeira. Em 2020, 41,9% da frota foi higienizada com água e xampu biodegradável, que ajuda a
preservar o meio ambiente.
A lavagem com água é feita em espaços devidamente
preparados, considerando todos os cuidados ambientais
para a coleta adequada e o armazenamento de resíduos
gerados.

ECONOMIA DE ÁGUA
O uso consciente da água para evitar desperdícios é
prática constante na sede administrativa da Localiza,
nas agências de locação e nas lojas de seminovos.
Nosso consumo de água no final de 2020 foi de 0,0886
m3/frota, valor 24,4% inferior ao indicador de 2019,
que foi de 0,1172 m3/frota.
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DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
ITENS CONSUMIDOS

LOGÍSTICA REVERSA

2018

2019

2020

Aditivo do radiador (litro)

Sim

18.162

6.055

9.660

Calotas (unidade)

Não

62.156

86.116

55.828

Disco de freio (unidade)

Não

28.055

28.925

27.324

Filtro antipólen (unidade)

Não

N.D.

30.073

28.646

Filtro de ar (unidade)

Não

108.799

88.548

77.069

Filtro de combustível (unidade)

Não

278.642

341.917

339.409

Filtro de óleo (unidade)

Sim

297.879

381.684

382.160

Lâmpada (unidade)

Não

N.D.

77.699

109.922

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Nossas operações utilizam diversos tipos de materiais
e insumos que geram resíduos. Fazemos a gestão para
a destinação correta e mais sustentável de todos eles,
especialmente aqueles oriundos da manutenção da frota.

Óleo de câmbio (litro)

Sim

4.522

3.516

6.007

Óleo de direção hidráulica (litro)

Sim

N.D.
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Óleo de freio (litro)

Sim

12.309

10.215

Óleo de motor (litros)

Sim

1.334.292

1.702.527

Com isso, mesmo que o tema resíduos não tenha
sido um dos tópicos materiais listados na nossa nova
materialidade, optamos por continuar divulgando os
dados dessa gestão por considerar uma boa prática
de transparência, uma vez que somos conscientes que
nosso negócio impacta esse aspecto.

Óleo de transmissão (litro)

Sim

266

912

1.378

Óleo do compressor (litro)

Sim

540

630

746

Para-barro (unidade)

Não

N.D.

21.387

26.590

Para-brisa (unidade)

Não

27.332

30.852

33.170

Para-choque (unidade)

Não

20.951

21.370

16.900

Para mitigar esse impacto, fazemos parceiras com
projetos de logística reversa – os fornecedores de
pneus recolhem as carcaças quando os pneus atingem
o final da sua vida útil, por exemplo – adotamos coleta
seletiva e temos um projeto de compostagem que
transforma as sobras de comida do restaurante da
nossa sede em adubo para os jardins.

Pastilha de freio (jogo)

Não

53.143

69.843

100.351

Pneu (unidade)

Sim

174.420

156.800

224.764

Toner (unidade)

Sim

1.810

350

Vela de ignição (unidade)

Não

47.003

21.838

849
10.271
1.803.390

N.D.
17.737
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