
 

Questionário Socioambiental  

Nome da empresa  CNPJ  

Cidade / Estado  Data de preenchimento  

Setor de atividade  CNAE  

Número de funcionários  Número de terceirizados  

*Todas as informações fornecidas são tratadas com confidencialidade bancária, porém sujeitas à verificação. 

 

Q1. A empresa possui um responsável cuja principal atribuição é meio ambiente e/ou saúde e segurança? 

(__) Não possui para nenhuma das atribuições  

(__) Possui para as duas ou apenas uma atribuição (indicar abaixo): 

(  ) Sim, para meio ambiente (  ) Sim, para saúde e segurança 

Nome/Cargo: ____________________________________ Nome/Cargo: ________________________________ 

Nome/Cargo do Superior: __________________________ Nome/Cargo do Superior: ______________________ 

 

Q2. A empresa possui instrumentos ou padrões de gestão dos itens de sustentabilidade ou reporte socioambiental? 

(  ) Sim          (  ) Não    

Se positivo, indicar quais: 

(  ) ISO 14001 (  ) OHSAS 18000 (  ) SA 8000 (  ) ISE  

(  ) Bonsucro, FSC, RTRS ou RSPO (  ) SASSMAQ (  ) ISO 26000 

(  ) Relatório no formato Global Reporting Initiative – GRI (  ) Código de Conduta (documento interno) 

(  ) Outros. Favor especificar: 

 

Q3. Na opinião da diretoria, o que falta ser feito para minimizar os impactos socioambientais da empresa?  

 

 

Q4. Na opinião da diretoria, quais são os desafios para o abastecimento e uso de água da empresa?  

 

 

Q5. Qual é a origem da água utilizada nos processos/atividades da empresa? 

Origem  

(  ) Rede pública de água. 

(  ) Captação de rio, lago, ou represa. 

(  ) Captação subterrânea, incluindo poço artesiano. 

(  ) Reaproveitamento (reuso, água de chuva, etc.).  

 

Q6. A empresa adota ações para redução do consumo de água no seu processo produtivo / atividade? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se positivo, assinalar quais iniciativas 

Iniciativa  Nas atividades próprias Nos fornecedores 

(  ) Metas de redução de consumo. (Meta: _______________)   

(  ) Captação de água da chuva.   

(  ) Reuso de água / circuito fechado.   

(  ) Outra (inclui iniciativa de recuperação de corpo d’água). Descrever:  

 

 

Q7. Há projetos documentados em andamento para questões socioambientais?  

(  )  Sim   (  ) Não   

Se positivo, assinalar quais indicadores: 

(  ) Energia (  ) Efluentes (  ) Reflorestamento (  ) Saúde e Segurança 

(  ) Água (  ) Resíduos  (  ) Emissões atmosféricas (  ) Fornecedores 

(  ) Observações adicionais: 

 

 

  



 

Q8. A empresa possui ou já possuiu área contaminada e / ou degradada? 

(  ) Não (  ) Sim, contaminada (ex.: com substâncias tóxicas) (  ) Sim, degradada (ex.: sem vegetação, erosão) 

(  ) Está em remediação.  

Custo:___________ 

Previsão de conclusão___________ 

(  ) Está em recuperação.  

Custo:___________ 

Previsão de conclusão___________ 

(  ) Com remediação concluída. (  ) Com recuperação concluída. 

(  ) Remediação não iniciada. 

Custo:___________ 

Previsão de conclusão___________ 

(  ) Recuperação não iniciada. 

Custo:___________ 

Previsão de conclusão___________ 

 

Q9. A empresa adota iniciativas de combate às mudanças climáticas? (assinalar todas as aplicáveis) 

(  )  Sim   (  ) Não  

Se positivo, favor especificar: 

(  ) Sim, através da adoção de energia de energia de fontes renováveis na produção. 

(  ) Sim, através da adoção de combustíveis renováveis na frota da empresa. 

(  ) Sim, através do diagnóstico de emissão de gases de efeito estufa e adoção de medidas de redução das emissões nos 

pontos mais críticos da produção. Quantas toneladas de CO2 equivalente foram emitidas no último ano?____________ 

(  ) Sim, através da compensação da emissão de gases de efeito estufa. 

(  ) Outros. Favor especificar: 

 

Q10. Nos últimos dois anos, a empresa foi autuada ou processada por algum órgão público devido a questões 

ambientais?    

(  )  Sim   (  ) Não  

Se positivo, informar o motivo, data e valor. Informar também as medidas que foram tomadas posteriormente à multa. 

 

 

 

Q11. Nos últimos dois anos sua empresa foi autuada ou processada por algum órgão público (exceto ação trabalhista 

individual) devido às condições de trabalho de funcionários próprios ou terceirizados? 

(  ) Sim         (  ) Não 

Se positivo, informar o motivo, data e valor. Informar também as medidas que foram tomadas posteriormente à multa. 

 

 

 

Q12. Nos últimos dois anos, quantos acidentes de trabalho com afastamento ocorreram? Favor informar abaixo: 

Ano Acidentes com afastamento de funcionários Acidentes com afastamento de terceirizados 

   

   

 

Q13. A empresa sugere ou exige aspectos socioambientais de seus fornecedores? 

(  ) Não sugere ou exige aspectos socioambientais, fiscais ou previdenciários. 

(  ) Sugere cumprimento da legislação trabalhista junto aos seus fornecedores. 

(  ) Sugere cumprimento da legislação fiscal ou previdenciária junto aos seus fornecedores. 

(  ) Sugere critérios ambientais aos seus fornecedores. 

(  ) Exige cumprimento da legislação trabalhista junto aos seus fornecedores, com registros de verificação.  

(  ) Exige cumprimento da legislação fiscal ou previdenciária junto aos seus fornecedores, com verificação. 

(  ) Exige critérios ambientais dos seus fornecedores, com registros de verificação. 

(  ) Exige e divulga estas exigências (quaisquer que sejam). 

Se positivo, detalhar quais aspectos: 

 

 

 

Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário: 

 

 

 


