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Geral
Período coberto pela Comunicação de Progresso (COP):
De: 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016

Sabará Participações Ltda., controladora das empresas Sabará Químicos e Ingredientes 
S/A e Beraca Ingredientes Naturais S/A., empresas especializadas no desenvolvimento 
de tecnologias, soluções e matérias-primas de alta performance para os mercados de 
tratamento de águas, cosméticos, nutrição animal e para a indústria de alimentos e bebidas.

Seu compromisso com o bem-estar das pessoas ao redor do mundo vai além da oferta 
de produtos e serviços inovadores. Suas atividades levam em consideração as gerações 
futuras, com foco em soluções que garantam a sustentabilidade.

A empresa está comprometida com o Pacto Global da ONU, que tem como objetivo alinhar 
as políticas e práticas empresariais com valores universalmente acordados, nas áreas de 
direitos humanos, do trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção e também com 
a Agenda 2030, incluindo em nosso Plano Estratégico os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Em 2007, nos tornamos signatários do Pacto Global e, anualmente, publicamos nossas 
ações e resultados no COP (Communication on Progress).
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Declaração de apoio continuado pelos 
Presidentes do Grupo Sabará

Temos o prazer de participar do Pacto Global da ONU (UN Global Compact), desde 2007, um 
programa tão abrangente de integração entre empresas que buscam caminhar e construir um 
futuro diferenciado, fundado no respeito, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, ética e 
moral como seus valores supremos, capazes de transformar ações cotidianas num compromisso 
por um mundo melhor e uma sociedade harmônica, justa e solidária. 

Em nossas práticas corporativas, adotamos os princípios do Pacto Global como parte da 
estratégia, da cultura e das operações diárias de nossa organização, empreendendo esforços para 
divulgar publicamente este compromisso em todas as mídias que utilizamos, em nossa relação 
multistakeholder, promovendo os princípios da iniciativa.

Buscando atender aos princípios do Pacto Global, aproximamo-nos dos governos locais para apoiar 
e auxiliar na elaboração e execução de práticas legais e políticas públicas. 

Utilizamos as mais avançadas tecnologias em termos de gestão, uniformizando nossos mecanismos, 
processos, posturas e ações em todo o Território Nacional em que atuamos, fazendo com que a 
mão de obra local que opera em nossas fábricas (prioritária para o programa de desenvolvimento 
de recursos humanos) utilize ferramentas adequadas para garantir o desenvolvimento da empresa.

O programa Pacto Global contribuiu para aprimorar nossas práticas de governança, fortalecendo 
nossa atuação sob os pilares da ética e transparência. 

Destacamos o importante reconhecimento recebido por nosso CEO, Ulisses Matiolli Sabará, durante 
o United Nations Global Compact Leaders Summit 2016, em Nova York, como SDG Pioneer.

O eixo central do concurso destinou-se a inspirar negócios e reconhecer profissionais de organizações 
signatárias do Pacto Global que promovam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
em países ao redor do mundo.

Ulisses Matiolli Sabará transformou a abordagem da Beraca Ingredientes Naturais, para impulsionar 
seu sucesso comercial. Ele buscou o desenvolvimento econômico e oportunidades de inclusão 
social para milhares de famílias enquanto trabalhava para garantir a integridade ambiental das 
regiões em que a empresa atua, após uma viagem inspiradora pela Floresta Amazônica.

Estaremos diante de um novo marco para a construção de uma economia verde, a eliminação da 
pobreza e de um novo quadro institucional para o desenvolvimento sustentável.

Marco Antônio Sabará e Ulisses Matiolli Sabará 

Presidentes do Grupo Sabará
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Direitos Humanos - ODS 1 /ODS 4 /ODS 8
Princípio 1: as empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos humanos 
proclamados internacionalmente; e

Princípio 2: certificarem-se de que não sejam cúmplices de abusos dos direitos humanos.

A empresa mantém seu compromisso de respeitar a individualidade e a dignidade das 
pessoas e está empenhada em evitar a cumplicidade e o abuso dos direitos humanos em 
todas as suas unidades de negócios.

Para firmar seu compromisso relacionado ao respeito e manutenção dos direitos humanos 
nas relações e negócios das empresas do grupo Sabará, possui políticas e práticas de 
valorização dos seus fornecedores, colaboradores e comunidade do entorno coordenadas 
pelo Departamento de Gestão de Pessoas. 

O Grupo Sabará não é tolerante com qualquer atitude que possa ser entendida como 
desrespeito ou violação às normas trabalhistas, seja ela tomada pelos seus colaboradores 
ou outras partes com quem se relaciona.

A diversidade dos colaboradores do Grupo Sabará é uma enorme vantagem. O grupo se 
compromete a fornecer oportunidades iguais em todos os aspectos do emprego e não 
tolera qualquer discriminação, assédio ou comentários depreciativos.

Políticas, programas e ações:

• Programa Na Mão Certa - Iniciativa da Childhood Brasil (entidade promotora dos 
direitos humanos), trata-se de um compromisso empresarial contra a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. O Grupo Sabará aderiu ao programa 
em 2009;

• Divulgação interna e externa da Política Responsabilidade Social;

• Apoio a instituições assistenciais que auxiliam no desenvolvimento e bem-estar da 
criança e adolescente, entre elas:

- Núcleo Cristão Cidadania e Vida - Tem como missão resgatar pessoas, restaurar famílias 
e reintegrá-las à sociedade. Desde 2001, atua como uma organização de assistência social 
com o objetivo de transformar seu entorno caracterizado pela pobreza e pela violência, 
promovendo o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, adultos e idosos, ou 
seja, da família como um todo, por meio de projetos sociais. Atualmente, o Núcleo atende 
mais de 1000 pessoas/dia, em 5 endereços distintos, por meio de 8 projetos que incluem 
escola de educação infantil e ensino fundamental; abrigo para crianças e adolescentes; 
centro para crianças e adolescentes em contraturno escolar; atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica; curso de formação técnica para jovens e adultos; formação 
inicial para o mundo do trabalho e Jovem Aprendiz.
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- Lar Domingo Sávio, é uma instituição filantrópica fundada pela irmã salesiana e 
missionária italiana Irmã Petronilla Isonni em março de 1988 no bairro Vila União, cuja 
missão é acolher crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos e suas famílias carentes.

- Creche Lar Cordeirinhos de Deus - Tem como objetivo primordial as crianças e seu 
desenvolvimento educacional, cultural, psicomotor, intelectual, subjetivo e social. 
Juntamente com este objetivo tem como meta as famílias no que diz respeito ao 
fortalecimento de vínculos familiares e das responsabilidades enquanto pais ou 
responsáveis. O público alvo é de crianças de 0 a 5 anos, oriundas de famílias pobres à 
extrema pobreza.

• Incentivo ao voluntariado e solidariedade com campanhas de arrecadação de alimentos, 
agasalhos e brinquedos para distribuição às comunidades do entorno das unidades;

• Avaliações quantitativa/qualitativa do ambiente de trabalho buscando garantir a 
integridade física do colaborador.

Resultados:

• Campanha de imunização contra gripe com aplicação de mais de 230 doses em 2016;

• Subsídio de 90% das refeições a 100% dos colaboradores;

• 100% dos colaboradores têm à disposição Assistência Médica e odontológica extensivas 
aos dependentes;

• Garantia de transporte a todos os colaboradores com utilização de ônibus fretado, 
ônibus municipais e auxilio combustível;

• Realização de Exames Médicos e Laboratoriais para colaboradores, conforme orientação 
do médico do trabalho;

• Acesso ao patrimônio genético dos biomas brasileiros, respeitando e valorizando as 
comunidades locais e a biodiversidade existente.

• Investimento social realizado em 2016, foi em torno de R$ 173.000,00
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Trabalho - ODS 3 /ODS 5 /ODS 10
Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva;

Princípio 4: A eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório;

Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho infantil; e

Princípio 6: A eliminação da discriminação com relação a emprego e profissão.

O Grupo Sabará assume o compromisso de respeitar a individualidade e a dignidade das 
pessoas, não tolerando em seu ambiente de trabalho qualquer forma de discriminação, 
defendendo a liberdade de associação sindical de seus colaboradores. 

Em 2016 o quadro de colaboradores era de 58,04% brancos, 0,89% amarelos, 6,25% negros, 
34,82% pardos. Destes, 28,57% estão acima de 45 anos, sendo eles 72,32% homens e 27,68% 
mulheres, e 0,04% portadores de necessidades especiais.

As políticas, programas e ações ligadas aos princípios de trabalho são coordenadas pelo 
Departamento de Gestão de Pessoas. 

Políticas, programas e ações:

• Política de combate à discriminação consolidada no Manual de Integração, excluindo do 
ambiente de trabalho do Grupo Sabará:

-Qualquer atitude de discriminação por: idade, raça, classe social, nacionalidade, casta, 
nascimento, origem, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, responsabilidade familiar, 
estado civil, filiação a sindicatos e a partidos políticos, ou a qualquer condição que possa 
dar origem à discriminação.  

-A prática de qualquer tipo de ação que prejudique um candidato a um posto de trabalho, 
funcionário ou colaborador nos aspectos de: seleção, contratação, remuneração, promoção, 
acesso ao treinamento e desligamento da empresa; desde que esta prática tenha sido 
motivada por razões não outras que a discriminação pelas características citadas em (a).

-A interferência no exercício dos direitos das pessoas, de seguir crenças ou práticas, ou de 
atender às suas necessidades relacionadas com raça, classe social, nacionalidade, casta, 
religião, deficiência, sexo, orientação sexual, responsabilidade familiar, estado civil, filiação 
a sindicatos e a partidos políticos, desde que essas práticas não interfiram no desempenho 
do trabalho do empregado ou fira os direitos de outros empregados e da empresa.
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• Manual de Integração que consolida política para liberdade de associação e direito à 
negociação coletiva, definindo que o Grupo Sabará respeita o direito de seus empregados 
de filiarem-se ao sindicato, bem como de negociar coletivamente suas reivindicações, 
respeitando as limitações impostas pela lei brasileira. Ou seja, o trabalhador pode filiar-
se ao sindicato de sua categoria profissional, ou ao sindicato a que a organização está 
associada;

• Manual de integração que visa ser um documento de referência para todos aqueles que, 
pela primeira vez, entram em contato com o Grupo Sabará, auxiliando em sua integração 
e em seu desempenho profissional.

• Adoção integral dos acordos pactuados entre sindicatos representantes de 
empregadores (categoria econômica) e empregados (categoria profissional) 
estabelecidos na Convenção Coletiva;

• O sindicato tem representante que participa da comissão de negociação do Programa 
de Participação nos Resultados da empresa;

• Atualmente o Grupo Sabará tem um dirigente sindical em seu quadro de funcionários. A 
empresa, quando solicitada, dispensa o dirigente sindical de sua atividade, sem prejuízo 
de sua remuneração, para prestar serviço a sua entidade de classe;

• Realização de Palestras, Dicas de Saúde, Ginástica Laboral e incentivo a atividades 
físicas e ações de bem-estar, assim como, tratamento preventivo de casos que exigiram 
cuidados médicos;

• Comissão Interna de Prevenção de Acidente – CIPA:  realização da semana interna 
de prevenção de acidentes no trabalho (SIPAT) realizadas nas unidades da empresa, 
focadas na redução de acidentes e doenças ocupacionais;

• Programa de Qualidade de Vida;

• Programa de Imunização Contra Gripe;

• Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional;

• Programa de Segurança e Saúde do Colaborador

• Divulgação interna e externa da política de responsabilidade social;

• Programa Menor Aprendiz - Inclusão do Jovem ao mercado de Trabalho, com execução 
de atividades teóricas e práticas supervisionadas por pessoas habilitadas a orientar o 
desenvolvimento técnico, físico, moral psicológico do menor aprendiz.;

• Programa de Inclusão Social;

• Contratações e promoções baseadas em desempenho profissional, através do Sistema 
de Avaliação de Desempenho;
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• Cuidado com grávidas e mães lactantes através da avaliação de todos os riscos que 
eventualmente possam afetar estas pessoas nas situações em que estejam sob influência 
ou controle direto da organização. Em conformidade com a legislação, as avaliações são 
efetivadas através de elaboração e implantação dos laudos PPRA e PCMSO aplicáveis a 
todas as unidades (matriz e filiais) da empresa;

•  Benefícios: Seguro de Vida em Grupo, Assistência Funeral;

Resultados:

•  100% dos colaboradores são representados por entidades sindicais do segmento químico, 
garantindo jornada semanal de 44 horas, acréscimo  de 50 a 110% para horas adicionais, 
benefícios de complementação de auxílio doença, acidente do trabalho ou doença 
profissional, auxílio creche, auxílio doença, auxílio por filho excepcional, assistência 
em rescisões de contrato, seguro desemprego, garantia a maternidade, estabilidade 
em serviço militar, estabilidade  a empregados em vias de aposentadoria, estabilidade 
em caso de aborto involuntário, garantia de ferramentas e instrumentos de precisão 
para realização do trabalho, convênio com farmácias, descanso semanal remunerado, 
férias remuneradas, 13° salário, ausências abonadas, licenças não remuneradas, licença 
adoção, placas de aviso sobre risco e prevenção, equipamentos de proteção individual, 
treinamentos de segurança, entre eles, combate a incêndio, campanhas educativas de 
saúde e proteção ao meio ambiente;

•  100% dos colaboradores são beneficiados com o Programa de Participação nos Lucros 
e Resultados – PLR, realizado através de negociação coletiva junto à comissão de 
empregados e sindicato da categoria, com indicadores e metas financeiras, metas de 
gestão produção, de gestão ambiental, de equipe e individuais;

•  Contratação de nove jovens e adolescente com idade entre 16 e 18 anos, através do 
Programa Menor Aprendiz em 2016, estudantes da rede pública de ensino e pertencentes 
a famílias de baixa renda e moradores de regiões socialmente vulneráveis.
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Meio Ambiente - ODS 6 /ODS 7 /ODS 11 / ODS 12
Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

Princípio 8: Realizar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e

Princípio 9: Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não agridem o 
meio ambiente.

Para o Grupo Sabará oferecer produtos de qualidade alinhados a práticas sustentáveis é um 
desafio e um compromisso. A empresa trabalha com foco em inovação e sustentabilidade, 
defende a obtenção do lucro por meio de práticas que valorizem o desenvolvimento social 
e o uso inteligente dos recursos naturais, contribuindo assim para o desenvolvimento 
sustentável. Nessa perspectiva, o meio ambiente ocupa, cada vez mais, um lugar especial 
nos projetos da empresa, desde a etapa do planejamento até a execução.

O Grupo Sabará reforça sua responsabilidade corporativa por meio de diversos compromissos 
institucionais, ambientais, de livre concorrência, de respeito aos consumidores, de combate 
a corrupção e de respeito aos direitos humanos.

Além disso, a empresa busca estar em total consonância com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, Política Nacional sobre Mudança do Clima e a Lei Anticorrupção, mantendo em dia 
todas as suas licenças e autorizações de funcionamento e operação, tendo em vista sua 
atividade de produção de químicos destinados a diversos setores, bem como aplicando 
logística reversa para reaproveitar embalagens e cilindros de cloro, o que, além de mitigar 
impactos ambientais, reduz custos e uso de matéria-prima pela empresa. No mesmo 
sentido, vale mencionar a constante preocupação do Grupo Sabará com ações voltadas 
para uso racional de recursos naturais, estabelecendo metas de consumo de água e energia 
e reciclagem, bem como a implantação de novos sistemas de produção e transporte que 
provoquem menor emissão de gases geradores de efeito estufa.

Realizamos em 2016 o Inventário de Carbono em nossas operações, onde apurou-se um 
total de emissões equivalente a 6.085,83 tCO2e, dos quais 98,12% refere-se ao escopo 3, 
que trata de outras fontes indiretas de gases de efeito estufa, decorrentes de transporte 
de cargas ou insumos do processo produtivo da organização inventariada. As emissões são 
específicas para cada tipo de transporte, sendo esses: rodoviário, ferroviário, hidroviário e 
aéreo. A partir deste inventário definiremos estratégias que direcionem as atividades da 
empresa para um cenário de baixo carbono.

Unidade de negócio Beraca Ingredientes Naturais é reconhecida como a empresa Química 
mais sustentável pelo Guia Exame de Sustentabilidade.
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Políticas, programas e ações:

• Caring for Climate - Plataforma do Pacto Global da ONU, criada em 2007. As empresas 
signatárias consideram  o  tema  “Clima”  fundamental  e  desejam  assumir  a  liderança  
nas discussões e na busca por soluções relacionadas às mudanças climáticas;

• Business  &  Biodiversity  -  Criada  durante  Convention  on  Biological  Diversity  
(Convenção sobre Diversidade Biológica), com o objetivo de conscientizar as empresas 
sobre a importância da biodiversidade para as mesmas. A proposta da B&B, como é 
chamada, é trazer o compromisso com a biodiversidade para os negócios empresariais. 
A Beraca fez parte do programa no período de 2008 a 2016.

• União para o BioComércio Ético (UEBT) - Em 2010, a Beraca Ingredientes Naturais foi 
reconhecida como membro da União para o BioComércio Ético (UEBT), associação 
internacional que promove o comércio ético de ingredientes originários de biodiversidade 
nativa;

• Certificação HACCP - O HACCP é um sistema de segurança alimentar criado para prevenir 
a ocorrência de potenciais problemas durante operações com alimentos. A prevenção é 
feita através da avaliação dos perigos inerentes ao produto ou ao processo, seguida da 
determinação dos passos necessários para controlar os perigos identificados.

• Certificações orgânicas - Ecocert  - O maior corpo orgânico independente do mundo que 
conta com suas normas estabelecidas e reconhecidas mundialmente, atesta a produção 
orgânica, saudável e de produtos livres de OGM (Organismo Geneticamente Modificado).

• Chlorine Institute - associação formada por empresas e entidades envolvidas na 
produção, distribuição e utilização segura dos produtos cloro, soda cáustica, hipoclorito 
de sódio, ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio e hidróxido de potássio. Em função das 
características do cloro e de sua larga utilização, principalmente no tratamento de água, 
a promoção e divulgação de boas práticas de segurança e controle ambiental têm sido 
os focos principais da entidade.

• Prodir (Associquim) - Processo de Distribuição Responsável baseado no RDP (Responsible 
Distribution Process) da NACD (National Association of Chemicals Distributors). A 
certificação conquistada pelo Grupo Sabará consiste em um conjunto de princípios 
que visam melhorias nos processos, através de boas práticas nos quesitos de saúde, 
segurança, qualidade e meio ambiente.

• ISO 14001 E ISO 9001 - As certificações ISO 14001 e ISO 9001 foram recebidas pela 
unidade Itapissuma em 2015. Todas as demais unidades também devem ser submetidas 
à certificação no futuro. A norma tem como objetivo manter um desempenho ambiental 
correto por meio da conformidade com diferentes aspectos, além de incorporar sistemas 
de gestão para melhorar continuamente o desempenho ambiental da empresa.
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• Diálogos e interação com os demais órgãos governamentais, políticas públicas e 
regulatórias:

- IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

- CNI / MMA – reuniões do setor empresarial dos Diálogos sobre Biodiversidade para 
construção de uma estratégia brasileira para 2020. Os Diálogos têm como objetivo 
nacionalizar as metas da CDB (Convenção da Diversidade Biológica), criando as metas 
brasileiras para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade até 2020;

- CGEN - Comitê Gestão Patrimônio Genético

-Participação no plano estratégico do Comitê Brasileiro do Pacto Global, prevendo a 
implementação dos ODS na estratégia dos negócios.

• Diálogos com associações de classe:

- ABIHPEC 

- ABNT - Comissão de Estudo de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto; 

- ABICLOR - Participação atuante na Comissão de Manuseio e Transporte de Cloro (CMT) e 
Grupo de trabalho Projeto para norma de válvulas para cilindros de cloro (GT);

- FINEP 

• Como representante da Associquim, o Grupo Sabará também participou de reuniões 
mensais na Sub-Comissão de Estudos e Prevenção de Acidentes no Transporte de 
Produtos Perigosos da região de Paulínia da Secretaria de Estado dos Negócios 
dos Transportes de São Paulo. Lá são avaliados e analisados acidentes e medidas 
preventivas, além de sugestões de melhorias de vias e sinalizações. Nessas reuniões 
participam organizações como Cetesb, Polícia Rodoviária, ABNT, Defesa Civil, ANVISA, 
concessionárias de rodovias, entre outras;
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Resultados:

• Indicadores de consumo de energia, volume de água captada e resíduos gerados pelas 
operações do Grupo Sabará (dados consolidados das unidades de Santa Bárbara 
D’Oeste, Goiás, Ceará e Pernambuco): 

 

 

• Utilização de biodiesel nos caminhões da frota de duas empresas parceiras :

-Getel 

-RKM

• Otimização das Rotas - Junção da Rota de SP com a Rota de Amparo;
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Cálculo Indicador UM 2015                                 2016

 = 7.1 / 6.1 Consumo de energia elétrica (kwh/ton) KWH/TL 14,58 14,60

 = 7.2 / 6.1 Volume de água captada (m³/ton) M³/TL 0,44 0,32

 = 2.C.2 + 2.C.3 Resíduo perigoso gerado KG 8.673,00 12.434,00

 = 2.C.5 Resíduo perigoso produzido/gerado pelo 
cliente e descartado pela empresa

KG 0,00 0,00

 = 2.C.4 Resíduo sólido não perigoso gerado 
(material reciclável/reutilizável

KG 57.386,00 63.170,00

 = 2.C.1 Resíduo sólido não perigoso gerado
descartável

KG 36.240,00 23.520,00

 = 2.C.3 Resíduo sólido perigoso descartável KG 2.115,00 10.742,00

 = 2.C.2 Resíduo sólido perigoso gerado
reciclável/reutilizável

KG 6.558,00 1.692,00

Logística Média de utilização de Biodiesel na frota 
das empresas parceiras

% 8% 8%

 



Contra a Corrupção - ODS 16
Princípio 10: As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, 
incluindo extorsão e suborno.

O Grupo Sabará continua realizando avanços anuais sobre a estruturação da empresa e em 
práticas de governança corporativa, com o objetivo de melhorar o processo de tomada de 
decisão e garantir o crescimento dos negócios a longo prazo, sempre comprometida com o 
combate à corrupção em todas as formas, incluindo extorsão e suborno.

Qualquer tentativa de fraude ou obtenção de vantagem indevida, para fins particulares, ou que 
extrapolem os limites legais e a Missão e os Valores do Grupo Sabará são práticas corruptas e 
estão proibidas a todos os funcionários e colaboradores da empresa.

A responsabilização do Grupo Sabará não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes 
ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe da prática.

A empresa conta com um Comitê de Compliance, composto por dois membros da Diretoria 
da empresa e dois colaboradores, indicados pelos diretores e escolhidos pelos presidentes.

Políticas, programas e ações:

• Plano de Governança Corporativa;

• Revisão anual de políticas internas como base para construção do Manual de Integração e Manual 
de Compliance, que confirma o nosso compromisso de defender o que acreditamos, seguindo uma 
postura responsável, ética, transparente e de respeito mútuo. É aplicável a todos sem exceção. 
Contém as principais condutas que orientam o nosso dia-a-dia e as relações na empresa.

• O Manual de compliance do Grupo Sabará consolida a forma de atuação do Grupo até o 
momento, trazendo todas as políticas corporativas e formas de controle interno de conduta e 
integridade. Com ele, a empresa reúne, em um só documento, as políticas internas existentes, 
as normas nacionais e internacionais, orientações de conduta, atualizações das políticas 
internas em relação às futuras leis de proteção à integridade intelectual e de anticorrupção, 
consolidando um estilo Grupo Sabará de conduta.

• Os compromissos corporativos foram reforçados em workshops com as lideranças de todas 
as divisões, assim como na SIPAT, fornecendo orientação permanente às lideranças dos 
compromissos envolvendo questões de conduta;

• Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção – Criado em 2006 pelo Instituto 
Ethos, UniEthos (Formação e Desenvolvimento da Gestão Socialmente Responsável), 
Patri Relações Governamentais & Políticas Públicas, Programa das Nações Unidas para  
o  Desenvolvimento  (Pnud),  Escritório  das  Nações  Unidas  Contra  Drogas  e  Crime 
(UNODC) e pelo Comitê Brasileiro do Pacto Global. A iniciativa é fruto da constatação de 
que o Brasil não deve continuar pagando o custo social, econômico e político provocado 
pelos sucessivos casos de corrupção que acontecem no País.
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Metas para 2018
• Admissão de membro independente ao Conselho de Administração;

• Estruturação da holding familiar e patrimonial;

• Plano Sucessório.
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