
ESG Lactec
Conheça mais sobre como atuamos 
internamente nos três pilares: 
Ambiental, Social e Governança.
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Apresentação

Nas próximas páginas você poderá conhecer 
melhor sobre o conjunto de práticas que temos 
dentro do Lactec, com foco em gerar impactos 
positivos, sempre motivados pela superação 
dos desafios socioambientais e éticos 
impostos pelas demandas atuais da sociedade. 

Os pilares do ESG são o nosso guia e orientam 
as nossas boas práticas de negócios.
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Públicos 
impactados

Sempre buscamos analisar quais 
os impactos positivos ou negativos 
das ações do Lactec para seus 
públicos de relacionamento.

Quais são esses públicos?

Colaboradores

Clientes

Empresas
Parceiras

Associados

Órgãos
reguladores

Comunidade
Acadêmica

Sociedade Civil
Organizada

Instituições de
Fomento à 

Pesquisa

Sociedade

Imprensa
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Ambiental
1.

Somos referência na área de meio ambiente e 
trazemos as práticas do mercado para dentro da 
nossa empresa.  

Somos conectados ao desenvolvimento sustentável

O Go Green Lactec é uma estratégia 
que coloca como foco da nossa 
atuação a colaboração efetiva para 
o alcance do desenvolvimento 
sustentável, atendendo aos ODS da 
ONU para 2030.
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• Energia fotovoltaica para 
abastecimento de patinetes e bicicletas

• Energia fotovoltaica para geração de 
energia para o prédio do LAC/Barracão

• Mercado Livre de Energia

Ecoeficiência 
Energia

Princípios do Pacto Global relacionados

• 7. As empresas devem apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios ambientais

• 8. Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental 

• 9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis

Ambiental
1.

ODS relacionadas 
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Ecoeficiência 
Água

Ambiental
1.

ODS relacionadas 

• Reuso de água nos modelos reduzidos 
da HL

• 7. As empresas devem apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios ambientais

• 8. Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental 

• 9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis

Princípios do Pacto Global relacionados
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Ambiental
1.

Ecoeficiência 
Materiais
• Redução do uso de papéis

• Campanha para redução do uso de 
descartáveis

ODS relacionadas 

• 7. As empresas devem apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios ambientais

• 8. Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental 

• 9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis

Princípios do Pacto Global relacionados
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• 7. As empresas devem apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios ambientais

• 8. Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental 

• 9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis

Princípios do Pacto Global relacionados

• Instalação de filtro para captação de águas 
contaminadas do LAC (laboratório da QA)  
e no LEME

• PGRS no que diz respeito a rejeitos sólidos 
e contaminados que são recolhidos pela FA, 
direcionados à UFPR (rejeitos orgânicos e 
administrativos) e os demais recolhidos pela AFF 
(demandas do Leme, do CEHPAR - produção da 
Biologia - e do Laboratório de Óleos da QA)

Gestão de Efluentes 
e Resíduos Sólidos

Ambiental
1.

ODS relacionadas 
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ODS relacionadas 

• 7. As empresas devem apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios ambientais

• 8. Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental 

• 9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis

Princípios do Pacto Global relacionados

Inovação 
Sustentável  
(Redução de  
Emissões de CO₂)

Ambiental
1. • Carsharing Renault

• Micromobilidade Elétrica / Energia Solar
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Social
2.

Nossas pessoas são nosso maior patrimônio, por isso 
investimos para que nossos colaboradores se sintam 
felizes e saibam da sua importância para a nossa empresa.
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Social
2.
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• Programa Lactec Seguro
• Programa Qualidade de Vida / Saúde Mental 
• Vacinação Influenza para funcionários  

e dependentes
• Contratação de consultoria médica 

especializada suporte Covid
• Gympass para saúde dos colaboradores
• Complementação Plano de Saúde com 

assistência médica e odontológica
• Reembolso medicamentos
• Complemento auxílio-doença sem limite

Saúde e Segurança 
do Trabalho

Princípios do Pacto Global relacionados

• 1. As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente. 

• 2. Assegurar-se de sua não participação em 
violações destes direitos.

ODS relacionadas 
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Social
2.
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• Licenças estendidas de maternidade e 
paternidade

• Calendário anual de feriados e dias pontes, sem 
custo adicional ao colaborador

• Carga horária semana reduzida 40h
• Antecipação 13º
• Horário diferenciado para estudar
• Adicional de 5 dias para falecimento de familiares 

diretos e indiretos
• Vale refeição / alimentação
• Apoio pass. Serviço de orientação sobre 

educação financeira, apoio psicológico, 
aconselhamento jurídico e suporte social

Direitos Humanos / 
Legislação Trabalhista

Princípios do Pacto Global relacionados

• 1. As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente. 

• 2. Assegurar-se de sua não participação em 
violações destes direitos.

ODS relacionadas 
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Social
2.
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• Contrapartida Previdência Complementar
• Adiantamento de remuneração nas férias
• Folga no dia do aniversário
• Convênios institucionais com descontos
• Flexibilidade de horário de trabalho (expediente 

de 8 horas que podem ser distribuídas entre 7h30 
e 19h)

• Trabalho híbrido
• Seguro de vida aos empregados
• Empréstimo pessoal
• Garantia prévia de aposentadoria
• Amamentação garantida para as mães
• Auxílio creche para os filhos

Benefícios Adicionais

Princípios do Pacto Global relacionados

• 1. As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente. 

• 2. Assegurar-se de sua não participação em 
violações destes direitos.

ODS relacionadas 
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Social
2.
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• Campanha de doações de roupas, alimentos 
e material escola para CUFA, Vila Torres 

• Campanha doação de sangue  
para Erastinho

Relacionamento com 
as Comunidades  
do Entorno

Princípios do Pacto Global relacionados

• 1. As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente. 

• 2. Assegurar-se de sua não participação em 
violações destes direitos.

ODS relacionadas 
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Social
2.
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• Curso de inglês sem custo 

• Jornada da Liderança

• Programa Lactec Premia 

Valorização 
Profissional

Princípios do Pacto Global relacionados

• 1. As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente. 

• 2. Assegurar-se de sua não participação em 
violações destes direitos.

ODS relacionadas 
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Social
2.
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Diversidade / 
Inclusão

Princípios do Pacto Global relacionados

• 1. As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente. 

• 2. Assegurar-se de sua não participação em 
violações destes direitos.

ODS relacionadas 

• Unilehu: inclusão de pessoas com 
deficiência – programa de inclusão social
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Governança
3.

A governança corporativa tem um papel fundamental 
na redução dos riscos de fraude, lavagem de dinheiro 
e corrupção. 

As boas práticas de governança estão diretamente 
ligadas à tomada de decisão, desde a elaboração 
de políticas até a distribuição de direitos e 
responsabilidades entre os diferentes níveis das 
empresas, incluindo o conselho de administração, 
gerentes, acionistas e demais partes interessadas.



Governança
3.
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• Organograma e Estatuto

Estrutura Normativa  
e Deliberativa

Princípios do Pacto Global relacionados

• 3. As empresas devem apoiar a liberdade de 
associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva. 

• 4. A eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou compulsório. 

• 5. A abolição efetiva do trabalho infantil. 

• 6. Eliminar a discriminação no emprego. 

• 10. As empresas devem combater a corrupção em 
todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

ODS relacionadas 
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3.
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Propósito 
 
Criar e implementar soluções tecnológicas e inovadoras para gerar valor 
aos nossos clientes 
 

Visão 
 
Ser referência em soluções tecnológicas para os mercados de Energia, 
Meio Ambiente, Indústria, Mobilidade Elétrica e Conectividade 
 

Valores 
 
Ética | Colaboração e trabalho em equipe | Compromisso com o cliente e 
com os resultados | Responsabilidade social e ambiental  
Respeito às pessoas

Princípios 
Administrativos
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Governança
3.

2020

Manifesto 
 
A inovação está em nosso DNA e aplicamos nosso conhecimento em 
tecnologia para transformar a vida das pessoas e agregar valor aos 
nossos clientes e à sociedade. Nossos resultados são capazes de elevar a 
qualidade de vida.

Em nossos laboratórios, analisamos e testamos produtos para saber 
mais sobre eles, pois nossa intenção é sempre o aperfeiçoamento. Com 
isso, contribuímos para que soluções confiáveis impactem positivamente 
no dia a dia de todos. Conectamos empresas e pessoas. Sabemos que 
aqueles que nos escolhem querem o melhor para seus consumidores.

Prestamos serviços tecnológicos para garantir qualidade e, por isso, 
estamos sempre atualizados para desenvolver e aplicar as melhores 
técnicas. Assim, todos podem desfrutar de experiências seguras.

Princípios 
Administrativos
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Princípios 
Administrativos

Somos ousados, comprometidos e sentimos uma inquietação constante 
para buscar soluções inovadoras e sustentáveis com excelência. Usamos 
nossa criatividade para transpor obstáculos e encontrar alternativas, 
com respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Nossa visão é ser referência em desenvolvimento tecnológico para 
deixar um legado às próximas gerações.

Princípios do Pacto Global relacionados

• 3. As empresas devem apoiar a liberdade de 
associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva. 

• 4. A eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou compulsório. 

• 5. A abolição efetiva do trabalho infantil. 

• 6. Eliminar a discriminação no emprego. 

• 10. As empresas devem combater a corrupção em 
todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

ODS relacionadas 
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• Código de conduta 

• Canal de denúncia

Integridade / 
Compliance

Princípios do Pacto Global relacionados

• 10. As empresas devem combater a corrupção em 
todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

ODS relacionadas 
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• Normas e procedimentos 
administrativos 

• Sistema de Gestão empresarial 

• Relacionamento com fornecedores 

• Comitês

Gestão

Princípios do Pacto Global relacionados

• 4. A eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou compulsório. 

• 5. A abolição efetiva do trabalho infantil. 

• 10. As empresas devem combater a corrupção em 
todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

ODS relacionadas 
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• Participação em instituições 
representativas dos segmentos de 
atuação do Lactec

Representatividade

ODS relacionadas 
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