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MENSAGEM DA DIREÇÃO
A agenda da sustentabilidade veio para ficar. Hoje é essencial que qualquer 
empresa esteja atenta à necessidade não apenas de adotar uma política de 
governança que garanta a continuidade do negócio, mas também de gerenciar os 
aspectos sociais e ambientais de sua atuação. A sigla ESG – environment, social 
and governance – tem conquistado cada vez mais espaço no mundo corporativo, 
tornando-se condição para que a companhia seja percebida como sustentável. 
A adoção de uma agenda estratégica é crucial para que toda a cadeia de valor 
e os stakeholders da organização possam convergir suas práticas de forma a 
contribuir com o desenvolvimento sustentável.

Na SAP Brasil não foi diferente. Alinhados à postura global da companhia, que 
vê a sustentabilidade como uma condição vital para suas operações, temos 
essa cultura inserida em nosso DNA há anos, caminhando de forma integrada à 
estratégia do negócio, garantindo crescimento e a geração de impacto positivo 
à sociedade. Muito além de ações isoladas, a SAP Brasil tem construído, de 
forma consistente, uma jornada na qual sua contribuição é dupla: ao adotar as 
melhores práticas ESG, a empresa torna-se um exemplo no mercado, para que 
outras organizações tenham sua atuação pautada pela sustentabilidade; e como 
habilitadora, ao fornecer produtos e soluções de tecnologia que possibilitem a 
seus clientes um melhor gerenciamento de suas operações.

Com a disseminação global do novo coronavírus, causador da Covid-19, o dia 
a dia da sociedade sofreu profundas mudanças. Formas virtuais de interação 
social tomaram impulso, levando à popularização do regime de trabalho de home 
office em diversas atividades. No caso da SAP Brasil, que já vinha intensificando 
suas ações de sustentabilidade antes da pandemia, foi possível acelerar essa 
agenda. Foram adotadas iniciativas internas e externas, no intuito de garantir o 
bem-estar da força de trabalho, ao lado de outras que possibilitaram aumentar 
a contribuição da empresa para o meio ambiente. Além disso, a SAP contribuiu 
para uma ágil adaptação ao digital, permitindo que seus clientes reagissem 
rapidamente e de forma segura ao isolamento. Somos parceiros das empresas 
nesse processo, acelerando o uso da tecnologia em sintonia com o cenário global 
e o desenvolvimento sustentável.

As ações que adotamos ao longo de 2020, mencionadas neste relatório, servirão 
como base para nossa atuação nos próximos anos. O processo de transformação 
digital, que temos experimentado desde a última década, contribui para que 
possamos avançar ainda mais no campo da sustentabilidade – e contribuir para 
que a sociedade também caminhe nessa direção. Com nossas iniciativas internas 
e com as soluções que oferecemos ao mercado, colaboramos decisivamente com 
essa jornada, no preparo da sociedade para enfrentar de forma mais eficaz os 
desafios de hoje e de amanhã, aperfeiçoando a vida  
das pessoas e fazendo o mundo funcionar melhor.

Boa leitura!

Adriana Aroulho
PRESIDENTE

Paulo Mendes
CHIEF FINANCIAL OFFICER
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Sustentabilidade e transformação digital. Esses dois 
conceitos, que já vinham ocupando espaços cada 
vez maiores na sociedade, tiveram sua importância 
intensificada na SAP Brasil em 2020. A empresa, que 
já adotava internamente ações alinhadas às melhores 
práticas em ESG, acelerou suas atividades nesse sentido ao 
longo do ano. Ao mesmo tempo, seu papel como provedora 
de ferramentas e soluções tecnológicas tornou-se ainda 
mais relevante para organizações que estão avançando na 
adoção de uma agenda ESG estratégica. 

De forma alinhada com sua matriz, a SAP Brasil está 
comprometida em contribuir para que se atinjam os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a 
Agenda 2030 do Pacto Global da ONU. A mobilização da 
alta liderança no Brasil construiu as bases necessárias 
para que, em 2020, fossem escolhidos cinco objetivos 
prioritários voltados à educação de qualidade (ODS 4); 
à igualdade de gênero (ODS 5); ao trabalho decente e 
crescimento econômico (ODS 8); a ações de combate 
às mudanças climáticas (ODS 13); e à promoção da paz, 
justiça e instituições eficazes (ODS 16). 

Em 2021, o tema de Diversidade & Inclusão 
ganhou ainda mais peso dentro da SAP Brasil. 
Nossa presidente Adriana Aroulho assumiu 
o posto de porta-voz do ODS 10, voltado à 
redução das desigualdades.

A implementação de iniciativas para garantir o bem-estar 
dos funcionários, promover a diversidade de sua força 
de trabalho e agregar ações voltadas ao meio ambiente 
e à sua governança corporativa tornou-se mais urgente 
com a pandemia. A própria necessidade de adotar formas 

de trabalho à distância fez com que novas maneiras de 
se relacionar com as equipes fossem desenvolvidas, 
assim como meios de enfrentar consequências do 
distanciamento social acarretado pela pandemia.

A aplicação dessas iniciativas ao nosso dia a dia permite 
que a SAP Brasil seja percebida como um exemplo 
de adoção de boas práticas de sustentabilidade. Mas 
a atuação da companhia se dá também por outro 
canal: o desenvolvimento de ferramentas e soluções 
tecnológicas. Não há dúvida de que a transformação 
digital muda a maneira como as empresas gerenciam 
seus relacionamentos com o mundo em geral. E sua 
aplicação é essencial para permitir que possam gerenciar 
seus impactos ambientais, dotar sua gestão de recursos 
humanos de ferramentas que viabilizem a melhoria do 
bem-estar dos colaboradores e a utilizar soluções que 
tornem o processo de governança corporativa mais eficaz. 

O papel da SAP nesses processos que aliam a transformação 
digital à sustentabilidade é essencial: afinal, 77% das 
transações mundiais circulam em empresas que utilizam 
sistemas desenvolvidos e comercializados pela companhia. 
Isso faz com que a SAP seja um dos principais players 
globais da transição rumo a um modelo econômico mais 
alinhado à agenda ESG.

Para a SAP Brasil, sustentabilidade é 
a criação de valor social, ambiental e 
econômico para o sucesso comercial no 
longo prazo e o desenvolvimento global 
responsável. O objetivo é passar de uma 
estratégia de sustentabilidade isolada para 
uma estratégia corporativa sustentável.

SUSTENTABILIDADE NA SAP*
CRIANDO IMPACTOS POSITIVOS ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS DENTRO DOS LIMITES PLANETÁRIOS

HABILITADORA EXEMPLO
Fornecendo produtos e serviços que atendam aos desafios  

e oportunidades de sustentabilidade em nossos clientes
Liderando pelo exemplo em nossas próprias  

operações e práticas de negócio sustentáveis

NOS COMPROMETEMOS 
COM OS ODS DA ONU 

COMO UM FRAMEWORK 
GLOBAL

ESTRATÉGIA
O ANO DA ACELERAÇÃO

* Posicionamento global da SAP
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DESTAQUES

A SAP BRASIL, EM NÚMEROS

26
anos no Brasil

Neutralização de

467
toneladas de carbono, com o plantio de

Certificado
ISO14001:2015 

19º lugar no ranking
150 Melhores para se Trabalhar, da 
revista Época Negócios.

2.503
horas de voluntariado
skilled based/pro bono 
(baseado nas habilidades 
dos colaboradores);

16.959
pessoas impactadas pelos projetos 
de responsabilidade social;

2.200
Mais de

funcionarios espalhados em 
três unidades 15 mil

Uma base de mais de 

clientes

400
parceiros

Primeiro lugar 
no ranking
elaborado pelo instituto 
TOP Employer Brasil, e

dos 200 maiores grupos econômicos do 
Brasil, segundo o Valor Econômico, usam 
tecnologia SAP para sua gestão ESG*
* Nos últimos 4 anos

A SAP BRASIL COMO HABILITADORA:

A empresa mapeou como suas soluções podem ser 
utilizadas para levantar, analisar e medir indicadores 
essenciais de desempenho econômico, ambiental e social 
propostos pela Global Reporting Initiative (GRI). 

41%
23 soluções da SAP são capazes de 
medir 90 indicadores do GRI.

A SAP BRASIL COMO EXEMPLO:

São Leopoldo (RS):
SAP Labs Latin America, inaugurado em 2006 e detentor da certificação Gold do 
selo de sustentabilidade Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Rio de Janeiro (RJ): unidade local;

São Paulo (SP): sede e o Co-Innovation Lab, inaugurado em 2010; 

PRESENÇA NO BRASIL: 

3.360 
mudas de árvores, entre outubro 
de 2019 e junho de 2021;

em Gestão Ambiental;

Em 2020, a SAP entrou no  

Índice de Igualdade de 
Gênero da Bloomberg 

Primeiro lugar 
no ranking
Melhores Lugares para 
Trabalhar 2020, da Glassdoor

5º lugar no ranking
150 Melhores Empresas para 
Trabalhar no Brasil 2020, do GPTW

pelo segundo ano consecutivo
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O DESAFIO DA COVID-19
A disseminação global do novo coronavírus SARS-Cov-2, 
no início de 2020, foi um desafio para governos, sistemas 
de saúde, empresas e, claro, para a população. Diante 
deste cenário de incertezas, a SAP Brasil não hesitou 
em adotar as medidas necessárias para proteger seus 
colaboradores, fornecedores e clientes – sempre de 
forma alinhada às orientações das autoridades sanitárias. 
Quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
que a Covid-19 era uma pandemia, em 11 de março, a 
SAP Brasil agiu prontamente, anunciando que seus 
funcionários trabalhariam de suas residencias a partir do 
dia 16. Foi instituído um Comitê de Crise, com a finalidade 
de monitorar de perto tanto o aumento no número de 
casos quanto as estratégias determinadas para seu 
enfrentamento. Paralelamente, a SAP Brasil desenvolveu 
uma série de ações, internas e externas, voltadas para 
garantir a segurança de suas equipes e colaborar com o 
esforço coletivo da sociedade no combate à Covid-19.

Uma das transformações mais marcantes trazidas pela 
Covid-19 foi a necessidade de reduzir a movimentação das 
pessoas, a fim de conter a transmissão do vírus. O trabalho 
em regime de home office tornou-se mais comum, e a SAP 
Brasil criou uma série de iniciativas – envolvendo desde 
o empréstimo de cadeiras, o subsídio para aquisição de 
itens de escritório e o pagamento de contas de internet, 

até ações voltadas à saúde, como aulas virtuais de 
ginástica laboral, ioga e palestras sobre saúde mental. 
Essas iniciativas permitiram que a transição do modelo de 
trabalho fosse mais tranquila para todos.

O programa Mental Health Matters, de grande relevância 
na SAP mesmo antes da pandemia, manteve seu 
protagonismo, trazendo painéis com convidados falando 
sobre mente, corpo e alma. O primeiro deles contou 
com a participação do psicanalista Christian Dunker, 
em 16 de abril; na ocasião, ele falou sobre os desafios 
do trabalho remoto no isolamento, a reinvenção da 

COVID-19
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COVID-19

intimidade e o poder da escuta. Outra iniciativa foi a 
campanha Virtual Life, voltada a minimizar os efeitos da 
perda de convívio entre os funcionários, ao incentivar 
o compartilhamento da rotina em casa, além de happy 
hours e sessões de mindfulness, todos virtuais. O assunto 
também foi abordado na newsletter da companhia, por 
meio da prestação de serviços e inclusão de dicas para 
lidar com o isolamento, utilizando conteúdos digitais para 
entretenimento e descanso (como jogos e aplicativos), 
além de atividades educativas para entreter os filhos, e de 
um vídeo com dicas antiestresse.

Contribuição à sociedade

A SAP Brasil também participou de três ações para 
contribuir no combate ao novo coronavírus: 

• Campanha Juntos no Combate: promovida pela 
plataforma de saúde Hospitalar e o Instituto Horas da 
Vida, a iniciativa criou um canal para o gerenciamento de 
doações de equipamentos de proteção individual (EPIs), 
insumos e outros materiais, destinados para hospitais 

filantrópicos, Santas Casas e ONGs em todo o país. A SAP 
Brasil atuou como patrocinadora da iniciativa, investindo 
para viabilizar a operação da plataforma de doações.

• Máscara + Renda: o projeto da Rede Asta possibilitou a 
costureiras aumentarem sua renda por meio da produção 
de máscaras de tecido para a proteção contra a Covid-19. A 
SAP Brasil adquiriu 7 mil máscaras, que foram distribuídas 
a outras ONGs apoiadas pela empresa.

• Aliança para Enfrentamento da Crise da Covid-19 
para as Populações Ribeirinhas e Povos Indígenas do 
Amazonas: apoio ao projeto da Fundação Amazonas 
Sustentável, com doação específica para ações 
emergenciais que permitiram garantir a segurança alimentar 
e serviços de teleatendimento de saúde na região.

Os investimentos feitos ao longo 
do ano nessas ações totalizaram 
R$ 125 mil e foram impactadas 
3.105 pessoas. 

Em 2021
A crise sanitária da Covid-19 não terminou – e nem 
tampouco as ações da SAP Brasil para combater o 
problema. No primeiro semestre de 2021, a companhia 
participou de duas iniciativas voltadas ao combate à 
pobreza, trazida pela redução da renda de milhares de 
famílias brasileiras. Com o apoio de grupos e organizações 
sociais, a SAP Brasil viabilizou doações que contribuíram 
para garantir a segurança alimentar de comunidades. 
A empresa doou a mesma quantidade angariada pelas 
doações dos funcionários, dobrando o total arrecadado. 
Além disso, outras aproximações viabilizaram a doação de 
roupas, kits de higiene e marmitas para comunidades.

Os investimentos nessas ações totalizavam, até o final do 
primeiro semestre, R$ 1,019 milhão – sendo que R$ 943 
mil da própria empresa e R$ 76,2 mil de doações dos seus 
colaboradores. Até o final de junho, 48.120 pessoas haviam 
sido impactadas por estas iniciativas.
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MEIO AMBIENTE: COMPROMISSO TRANSVERSAL

MEIO-AMBIENTE

A adoção de boas práticas voltadas à sustentabilidade 
ambiental não é responsabilidade apenas de empresas que 
têm impactos diretos sobre a natureza. Todas as atividades 
humanas têm consequências para o ecossistema. 
Portanto, no caso do modelo de negócio B2B da SAP, as 
contribuições com a agenda ambiental ocorrem por meio 
dos impactos positivos dos produtos e serviços ofertados 
aos clientes, bem como pela gestão dos próprios impactos 
das nossas operações. Com metas de redução de emissões 
de gases causadores do efeito estufa e de redução no 
consumo de água e energia alinhadas à sua matriz, a SAP 
Brasil registrou em 2020 uma série de avanços nesse pilar.

Um deles foi a neutralização de mais de 150 toneladas de 
carbono e plantio de 1.086 mudas de árvores referentes à 
toda a sua frota de veículos, que está inserida no programa 
Carbon Free*. Além disso, em 2020 a fase 3 do Projeto São 
Leopoldo – Labs promoveu o plantio de 1.109 mudas, em 
locais indicados pela prefeitura.

A aceleração da agenda ESG da SAP Brasil teve diversos 
avanços no pilar ambiental. O forte declínio no volume 
de vôos comerciais dos executivos da companhia devido 
à pandemia da Covid-19, bem como a redução dos 
deslocamentos entre residência, local de trabalho ou 
clientes pelos colaboradores (e a consequente adoção do 

* Programa do parceiro ALD Automotive Brasil

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (GEE) – VIAGENS

2019

8.485
tonelas de CO2

= 6.364
árvores

2020

1.581
tonelas de CO2

= 1.132
árvores

Nos escritórios, a SAP Brasil estabeleceu em suas unidades um programa de coleta de lixo eletrônico, possibilitando 
a sua correta destinação; em 2020, o escritório permaneceu fechado, porém em 2019, foram coletados 130 quilos 
desses resíduos. Também foi promovida a separação de resíduos gerados pelas atividades nos escritórios para a 
reciclagem e a implantação de um sistema de QR code para ajudar na coleta seletiva. 

A empresa passou a atuar de forma decisiva para reduzir, gradativamente, a utilização de plásticos descartáveis. Com o 
programa Beyond Single-use Plastics, esse compromisso ganhou forma e vem alcançando bons resultados desde 2019. 
Cada funcionário da SAP Brasil recebeu um Kit Eco, com copo e caneca para uso pessoal e no escritório, e os sacos de 
lixo de plástico foram substituídos por outros, feitos com uma matéria-prima produzida a partir da mandioca. A retirada 
de materiais descartáveis já evitou o consumo de 480 mil copos plásticos em apenas um ano na operação brasileira.

trabalho em regime de home office) contribuíram para 
que a SAP Brasil superasse em 43% sua meta líquida de 
redução das emissões de carbono no ano.  

Nos casos em que as emissões não podem ser evitadas, a 
SAP Brasil explora inovações – como iluminação com maior 
eficiência energética nos escritórios, sistemas eficientes 
de refrigeração em data centers e soluções alternativas 
de mobilidade. Além disso, a empresa também compensa 
essas emissões inevitáveis por meio do apoio a projetos 
climáticos e pela atuação junto a parceiros que atendam ao 
padrão-ouro de qualidade da The Gold Standard Foundation 
ou equivalentes.
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Consumo de 
energia elétrica 
por localidade 
(Kwh)

2019 2020

Consumo Variação do consumo em 
relação ao ano anterior Consumo Variação do consumo em 

relação ao ano anterior

São Paulo/SP 582.843,00 -4% 373.629,00 -36%

Rio de Janeiro/RJ 75.910,00 9% 23.908,00 -69%

São Leopoldo/RS 1.933.115,00 -8% 1.251.549,88 -35%

TOTAL 2.591.868,00 -7% 1.649.086,88 -36%

Consumo 
de água por 
localidade  
(m3)

2019 2020

Consumo Variação do consumo em 
relação ao ano anterior Consumo Variação do consumo em 

relação ao ano anterior

São Paulo/SP 11.627,79 5% 6.273,66 -46%

Rio de Janeiro/RJ 1.006,00 0% 497,00 -51%

São Leopoldo/RS 3.599,00 -2% 2.861,00 -21%

TOTAL 16.232,79 3% 9.631,66 -41%

Embora o ano de 2020 tenha sido atípico, com grandes variações no consumo de recursos, por conta da pandemia e da 
implementação do home office, as reduções que já vinham acontecendo se mantêm como compromissos da SAP Brasil.

100% da energia que 
alimenta as soluções em 
nuvem é proveniente de 
fontes renováveis
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MEIO-AMBIENTE

ECONOMIA CIRCULAR
Como um modelo que prevê o aproveitamento inteligente de recursos já em uso, a economia circular é uma das prioridades 
globais da SAP. Já em 2019 a companhia firmou uma parceria com o Google para criar o programa Circular Economy 2030, 
que tem a finalidade de dar às empresas instrumentos para que possam submeter propostas para o tema utilizando data 
analytics e machine learning – e, com isso, incentivar os “quatro erres”: reciclagem, reúso, recondicionamento e reparo.

Além disso, a SAP trabalha alinhada ao ODS 12 - Consumo e produção responsáveis, do Pacto Global da ONU; atuando 
globalmente para ser uma organização “resíduo zero”. Esse engajamento também se traduz por meio de duas iniciativas globais:

• Participação na Global Plastic Action Partnership, do Fórum Econômico Mundial, que busca a colaboração de diversos 
setores para, abastecidos de dados e tecnologias inteligentes, garantir oceanos mais limpos até 2030. Nesse movimento, a 
SAP contribui com sua Plastics Cloud, que ajuda seus clientes a produzirem de forma mais responsável, uma vez que passam 
a ter maior compreensão dos materiais utilizados e de sua correta destinação.

• Participação na rede Circular Economy 100 (CE100) Network, da Fundação Ellen MacArthur, desde 2020. O CE100 é uma 
rede colaborativa de empresas, inovadores, cidades e governos, universidades e líderes de empresas que trabalham juntos para 
acelerar a adoção de práticas e processos de economia circular que maximizam o uso de recursos. 

PRODUTOS E SOLUÇÕES
A maior atenção do mundo corporativo à agenda ESG tem 
levado cada vez mais empresas a buscarem ferramentas 
para gerenciar melhor seus indicadores internos – e as 
soluções da SAP Brasil têm sido bastante valiosas no 
sentido de apoiar seus clientes na busca de objetivos 
relacionados ao meio ambiente. Alinhada ao compromisso 
global da companhia, a SAP Brasil também tem como uma 
de suas prioridades o programa estratégico Climate 2021, 
que busca colaborar com os clientes na compreensão 
e minimização da pegada de carbono nas suas próprias 
operações e ao longo de sua cadeia de valor. Nesse sentido, 
a solução SAP Product Carbon Footprint Analytics utiliza 
dados do sistema SAP S/4HANA, que associado a fontes 
de terceiros, calcula as informações de pegada de carbono 
na própria solução SAP Analytics Cloud. O resultado disso 
é um alto grau de transparência em relação às emissões de 
carbono de determinado produto, em todas as suas etapas 
de produção, desde a montagem até as matérias primas, 
uso de energia e transporte.

Todo esse potencial de habilitador da sustentabilidade 
protagonizado pela SAP vai de encontro a um compromisso 
recente da companhia globalmente: se juntar ao 
movimento CEO Carbon Neutral Challenge, liderado 
pelo CEO da Gucci, Marco Bizarri. A iniciativa reforça a 
necessidade de as empresas adotarem medidas urgentes e 

buscarem resultados positivos por meio da implementação 
de uma agenda climática abrangente. Dessa forma, ao 
disponibilizar produtos e serviços que colaboram com a 
eficiência, transparência e responsabilidade da gestão das 
emissões em toda a cadeia e colaborar com um ambiente 
de inovação e troca, a SAP acelera a propoagação de 
esforços rumo a um mercado neutro em carbono.

Em 2020, a SAP lançou um programa 
estratégico chamado Climate 21.  
Dentre as funcionalidades do 
programa está a promoção do diálogo 
entre todo o ecossistema da SAP a 
respeito do futuro sustentável e de 
baixo carbono e sobre os impactos 
que podemos alcançar juntos, 
como sociedade. Essa iniciativa 
colabora com o preparo para os 
desafios, gestão dos impactos e a 
disseminação de conhecimento entre 
as partes interessadas.

https://news.sap.com/2019/01/circular-economy-2030-sap-google-cloud-sustainability-contest/
https://community.sap.com/topics/sustainability/climate21
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Em 2021
A atuação da SAP Brasil em 2020 deverá ser expandida, 
contando com o apoio de novas formas de divulgação e 
conscientização dos funcionários. As metas já fixadas para 
2021 envolvem a redução das emissões de carbono e consumo 
de energia, a fim de se alcançar a meta global de neutralidade 
de emissões em todas as operações até 2023; a neutralização 
de mais de 500 toneladas de carbono; o plantio de mais 2.500 
mudas; e a continuidade das ações de redução de consumo de 
água e energia elétrica em suas instalações.

Uma importante contribuição, a partir de outubro de 2021, será 
a conclusão da terceira fase de construção do novo laboratório 
tecnológico da SAP Brasil em São Leopoldo (RS). O edifício foi 
todo concebido com base em princípios alinhados às boas práticas 
da sustentabilidade. Esse “prédio verde” já recebeu a certificação 
LEED Gold, concedida pelo US Green Building Council, que atesta o 
bom uso de diretrizes sustentáveis em sua construção e reconhece 
a região do Brasil como usuária de fontes de energia renovável, 
neste caso, energia eólica.

E a empresa continua desenvolvendo novas soluções para apoiar 
seus clientes. Algumas delas são o Product Footprint Management, 
ferramenta voltada à análise de rastreabilidade de produtos.

MEIO-AMBIENTE

13
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CUIDANDO DE GENTE
A SAP Brasil é uma empresa voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas, 
que facilitem as operações de seus clientes. Para alavancar esses resultados, uma 
peça fundamental é o fator humano. Tornar o local de trabalho um lugar no qual as 
pessoas possam desenvolver ao máximo suas potencialidades, sentindo-se realizadas e 
reconhecidas, sempre fez parte do DNA da companhia. É crucial para a SAP a retenção de 
profissionais que entendam o impacto da tecnologia na resolução de demandas de negócios 
ou na contribuição com pesquisas. 

Esses esforços têm sido reconhecidos pelos 2.200 funcionários da empresa no país, como 
revelam as pesquisas de clima interno realizadas anualmente; e pela sociedade, por meio 
dos prêmios recebidos em 2020 (Instituto TOP Employer Brasil, Melhores para se Trabalhar, 
da revista Época Negócios, Melhores Lugares para Trabalhar, da Glassdoor e 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar no Brasil, do GPTW). 

Orientada pelo seu papel de inovação dentro do mercado, a SAP Brasil garante 
que suas equipes estejam sempre prontas para aprender, antenadas com as 
oportunidades e preocupadas não somente em desenvolver suas habilidades 
técnicas, mas também as chamadas soft skills, como empatia e criatividade. 
Esses são fatores fundamentais para a sustentabilidade do negócio. 

Pesquisa NPS Confiança 
na liderança*

Out/2019

66%
Mai/2020

70%

Pesquisa de engajamento*

Out/2019

85%

Mai/2020

89%

* Não inclui SAP Labs
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COMO A SAP CUIDA DOS SEUS COLABORADORES

Essa cultura de cuidado e preocupação com o bem-estar 
de cada um é cada vez mais necessário que as empresas 
se assegurem de que sua cultura corporativa contribua 
para a construção de uma força de trabalho diversa – em 
termos de gênero, idade, etnia, raça, religião, orientação 
sexual, deficiência, origem e condição econômica. Para uma 
companhia que atua com inovação, como é o caso da SAP 
Brasil, isto é indispensável: a variedade de pontos de vista e 
de experiências é um fator essencial para a criatividade no 
desenvolvimento de melhores produtos e soluções.

A companhia solidificou sua cultura de diversidade 
e inclusão se destacando pelo forte trabalho com as 
mulheres, adotando metas para aumentar a presença 
destas em sua estrutura tanto na liderança quanto na 
base. Alinhada a compromissos globais, a SAP Brasil 
está sempre buscando elevar a participação de diversos 
grupos em suas equipes; isso é especialmente importante 
no contexto do setor de tecnologia, que no Brasil ainda 
é ocupado majoritariamente por pessoas brancas do 
gênero masculino. Dentre as nossas ações de fomento à 
Diversidade dos nossos colaboradores estão os programas 
de atração de talentos jovens, negros e femininos, as nossa 

as cartilhas anti-racistas e LGBTQIA+, e uma série de 
outras atividades com grupos de afinidade.

E essa atuação já é reconhecida:  
Em 2020, a SAP entrou no Índice de 
Igualdade de Gênero da Bloomberg pelo 
segundo ano consecutivo, seguindo 
a sua recertificação no padrão global 
Dividendos Econômicos pela Igualdade 
de Gênero (Economic Dividends for 
Gender Equality – EDGE), em 2018. 

Em 2020, a participação feminina na empresa já 
correspondia a 30% de sua força de trabalho – e 25% dos 
cargos de liderança já eram ocupados por mulheres, sendo 
que 44% das contratações externas foram de mulheres*. 
No mesmo ano, a então presidente da SAP Brasil, Cris 
Palmaka, tornou-se presidente da SAP América Latina e 
nomeou uma sucessora mulher, Adriana Aroulho.  
A meta é atingir a paridade até 2030. Outro ponto 
importante é a questão da igualdade salarial entre homens 
e mulheres – atingida já em 2018, e mantida até hoje.

* Não inclui SAP Labs

Employee Assistance 
Program: apoio psicológico 

por telefone para 
funcionário e familiares;

Treinamento e prática 
de mindfulness para 

colaboradores e clientes;

Programa Saúde 
Emocional: psicólogo em 

encontros individuais e em 
grupos de 30 pessoas;

Treinamentos para uma 
liderança mais saudável;

Recursos para apoio na gestão de 
estresse e dependência química;

Índice de Cultura de Saúde Empresarial (Business 
Health Culture Index - BHCI), que relaciona a saúde e 
o bem-estar da equipe ao resultado financeiro;

Parceria de conteúdo com Thrive 
Global + Workshops Thrive Live 
Experience, com diversos textos 

sobre saúde e bem-estar, além de 
formas de identificar e cuidar da 

ansiedade, depressão e sono;

Playlist Relax, criada a partir 
das sugestões que alguns 

colaboradores da SAP 
Brasil enviaram no perfil da 

empresa pelo Spotify;

Atividades, acesso a plataformas 
e outros conteúdos voltados 
a cuidar dos três pilares da 
campanha Mental Health 
Matters: corpo, mente e alma;

Promoção de ações pontuais de 
atenção à prevenção ao suicídio na 

campanha Setembro Amarelo;

Política de Parentalidade 
baseada em conceitos e 
práticas que reforçam o 

compromisso com a equidade 
de gênero e a diversidade;
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Speed Recruiting para PCDs: 
envolve desde a contratação de profissionais 
com habilidades especiais a partir do estágio até 
a sensibilização dos demais colaboradores. A 
SAP Brasil também tem adaptado seu espaço de 
trabalho a fim de receber esses profissionais da 
forma mais adequada possível.

SOCIAL

REDES VOLUNTÁRIAS

Globalmente, a política de diversidade e inclusão da SAP é feita por meio de redes voluntárias de funcionários (Employee Network 
Groups), abertas à participação de todos e por meio das quais é possível promover campanhas e ações, além de mensurar os 
resultados das iniciativas que busquem aumentar a participação de grupos diversos dentro da companhia. Na SAP Brasil, há seis 
redes atuantes: 

• Business Women’s Network (BWN): voltada à 
promoção e desenvolvimento de talentos femininos, e que 
realiza atividades internas, como o Programa de Madrinhas 
(que recebe de volta funcionárias que retornam da licença-
maternidade), e externas, como o incentivo a meninas e 
mulheres que queiram atuar em carreiras das áreas de 
ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. 

• Pride@SAP: rede de apoio à comunidade LGBTQIA+, 
cujo principal objetivo é o de garantir que as pessoas 
possam manifestar sua individualidade sem quaisquer 
obstáculos na SAP Brasil.

• BEN (Black Employee Network): responsável pelo 
desenvolvimento de ações voltadas à conscientização e 
inclusão de profissionais de ascendência africana.

• DAP (Differently Abbled People): voltada a 
iniciativas que ofereçam suporte e oportunidades para 
pessoas com deficiência.

• Autism@Work: rede cuja finalidade é estimular a 
contratação de pessoas com transtorno do espectro 
autista nas unidades da SAP. O Brasil foi o primeiro país  
da América Latina a aderir a essa iniciativa, que conta  
com 19 colaboradores.

• Generations@SAP: busca a diversidade em termos  
de idade, atuando para integrar pessoas de diferentes 
faixas etárias.

Além das ações adotadas pelas redes temáticas, a área de Recursos Humanos 
da SAP Brasil também promoveu em 2020 diversas iniciativas complementares, 
envolvendo aspectos como desenvolvimento de talentos, ações de mentoria, 
integração das famílias dos colaboradores e sensibilização das equipes para atuar 
com pessoas com deficiência. Alguns destaques:

Job Shadowing: 
permite aos funcionários vivenciarem a rotina de líderes 
da SAP Brasil por um período de até três dias (não 
necessariamente consecutivos); dessa forma, é incentiva-
se a troca de experiências, além de possibilitar uma 
ampliação da perspectiva dos colaboradores sobre as 
atividades da SAP Brasil e de suas lideranças, e até mesmo 
sobre sua área de atuação profissional – estimulando o 
desenvolvimento de novas competências. 

Speed Mentoring para Mulheres: 
programa voltado para mulheres da 
SAP Brasil como forma de disponibilizar 
mentorias com o time feminino de 
lideranças. A ideia é desenvolver novas 
competências, trabalhar exposição e 
networking, e impulsionar o crescimento 
profissional e pessoal das participantes.

My First Work Experience: 
iniciativa que abre aos estudantes do núcleo 
familiar dos funcionários uma experiência sobre 
o que é a SAP Brasil, além de proporcionar um 
dia de vivência no ambiente corporativo. Voltado 
para estudantes do ensino médio, entre 14 e 18 
anos de idade, que sejam filhos, enteados, irmãos 
ou sobrinhos de colaboradores.
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A pandemia da Covid-19 foi um grande foco de ações da 
SAP Brasil – que buscou oferecer a suas equipes meios de 
atravessar esse período desafiador por meio de atividade 
virtuais (veja em O desafio da Covid-19). Nesse sentido, 
uma iniciativa que já vinha sendo realizada nos anos 
anteriores ganhou mais importância em 2020: o programa 
de Saúde Mental. 

A iniciativa, inscrita para o Prêmio Aberje 2020, envolve 
uma série de ações, alinhadas ao programa Mental Health 
Matters da SAP global. Trata-se de uma iniciativa global 
da SAP e pensada pelos times de Recursos Humanos, 
Diversidade & Inclusão, Marketing e Comunicação. Foi 
lançada no SAPPHIRE Now, evento global da SAP em 
maio de 2019, e a SAP Brasil é a empresa-piloto deste 
movimento. O objetivo é criar um ambiente seguro e livre 
de preconceitos para se falar abertamente de doenças 
mentais, prevenção e bem-estar na área de saúde 
psicológica. O ponto de partida é a constatação de que a 
experiência vivida no ambiente de trabalho tem impacto 
direto sobre a saúde mental e o bem-estar das equipes. No 
contexto da pandemia, uma série de novas preocupações – 
com a saúde individual e também a dos familiares e amigos, 
e com a mudança de rotina para um regime de trabalho 
à distância – levaram a SAP Brasil a intensificar suas 
atividades nesse sentido, discutindo o tema com todos.

SOCIAL

SAÚDE MENTAL

A sensibilização com relação ao tema por meio da 
disseminação de informações, sua desmitificação por meio 
de ações práticas e a sustentação do assunto foram as 
três grandes fases da implantação do programa de Saúde 
Mental na SAP Brasil. Os funcionários passaram a ter 
acesso a atendimento psicológico online graças a parcerias 
firmadas com a Vittude e a Omint, além de painéis com 
convidados – como o psicanalista Christian Dunker. 

Sessões virtuais de alongamento, de ioga e de exercícios 
funcionais também foram intensificadas, além de iniciativas 
voltadas para aproximar os colegas e romper o isolamento 
trazido pelo distanciamento social. Uma plataforma 
de conteúdo sobre saúe de bem-estar, a Thrive Global, 
também pode ser acessada pelos colaboradores.

A partir de 2021, o dia 27 de abril passou a ser um feriado corporativo na SAP. A ideia é que seus mais de 100 mil 
colaboradores em todo o mundo possam se dedicar à atividades que não sejam relacionadas ao trabalho - como lazer 
e convívio com famílias e amigos. A empresa crioiu a iniciatva após ter detectado que um terço de seus funcionários 
experimentavam níveis de estresse superiores aos de satisfação no trabalho. Assim, o Dia da Saúde Mental constitui 
um lembrete da necessidade de sempre se equilibrar a vida pessoal e a profissional.

Dia da Saúde Mental 

Com a disseminação da pandemia da Covid-19 e o risco de contágio por meio do contato físico, houve a suspensão temporária 
das atividades presenciais de voluntariado efetuadas pelos colaboradores da SAP Brasil. A equipe da área de Responsabilidade 
Social revisou os projetos para adaptá-los ao modelo virtual.

Os voluntários são divididos em dez grupos, de acordo com a área de atuação e interesse. Cada equipe dispõe de uma estrutura 
própria e um líder, e está vinculada a um dos projetos e/ou ONGs disponíveis na SAP Together – plataforma oficial global de 
voluntariado. A ideia é ir além da tecnologia, uma vez que o projeto aproveita todas as habilidades presentes na companhia, com 
oportunidades em temas como mentoria de negócios e de futuros profissionais, gestão de fornecedores, marketing, diversidade 
e inclusão, e finanças, entre outros. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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ASID BRASIL
LOCALIDADE:
Nacional
DESCRIÇÃO:

Jornada de Desenvolvimento
VIDAS IMPACTADAS: 92
HORAS VOLUNTARIADO  
SKILLED BASED: 443

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 0

BRIGADA CARCARÁ
(BRUMADINHO)

LOCALIDADE:
Minas Gerais

DESCRIÇÃO:
Geoprocessamento

VIDAS IMPACTADAS: 8.120
HORAS VOLUNTARIADO  
SKILLED BASED: 603

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 0

INICIATIVA 
EMPRESARIAL PELA
IGUALDADE RACIAL

LOCALIDADE:
São Paulo
DESCRIÇÃO:

Inclusão Racial - Mentoria 
de Inglês e Tecnologia

VIDAS IMPACTADAS: 56
HORAS VOLUNTARIADO  
SKILLED BASED: 432

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 0

FUNDAÇÃO AMAZONAS 
SUSTENTÁVEL **

LOCALIDADE:
Amazonas
DESCRIÇÃO:

Empreendedorismo Ribeirinho

VIDAS IMPACTADAS: 1.639
HORAS VOLUNTARIADO  

SKILLED BASED: 20

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 0

INSTITUTO
AYRTON SENNA

LOCALIDADE:
Nacional
DESCRIÇÃO:

Compartilhamento de boas 
práticas + Diversidade

e inclusão
VIDAS IMPACTADAS: 887

HORAS VOLUNTARIADO  
SKILLED BASED: 72

HORAS 
VOLUNTARIADO 
COMUM:
6

REDE ASTA**
LOCALIDADE:

Rio de Janeiro
DESCRIÇÃO:

Letramento digital básico 
para ampliar vendas 

das costureiras

VIDAS IMPACTADAS: 516
HORAS VOLUNTARIADO  

SKILLED BASED: 56

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 21

OPERAÇÃO SORRISO
LOCALIDADE:

Norte e Nordeste
DESCRIÇÃO:

Telemedicina e inovação

VIDAS IMPACTADAS: 300
HORAS VOLUNTARIADO  
SKILLED BASED: 298

HORAS 
VOLUNTARIADO 
COMUM:
0

INSTITUTO FIAP
LOCALIDADE:
São Paulo
DESCRIÇÃO:

Educando Jovens 2020 
(Crescer sempre -  

Comunidade Paraisópolis)
VIDAS IMPACTADAS: 780

HORAS VOLUNTARIADO  
SKILLED BASED: 99

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 5INSTITUTO
SÍRIO LIBANÊS*

LOCALIDADE:
São Paulo
DESCRIÇÃO:

Hospital Geral do Grajaú
VIDAS IMPACTADAS: 140
HORAS VOLUNTARIADO  

SKILLED BASED: 86
HORAS 
VOLUNTARIADO 
COMUM:
0

JUNIOR 
ACHIEVEMENT*

LOCALIDADE:
São Paulo e  

Rio Grande do Sul
DESCRIÇÃO:

Latin Code Week
VIDAS IMPACTADAS: 115
HORAS VOLUNTARIADO  
SKILLED BASED: 290

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 0

IPTI*
LOCALIDADE:

Sergipe
DESCRIÇÃO:

Websérie para Ensino de 
matemática

VIDAS IMPACTADAS: 1.060
HORAS VOLUNTARIADO  

SKILLED BASED: 0

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 0

ALGORITMO
DA VIDA**

LOCALIDADE:
Nacional
DESCRIÇÃO:

Horas da Vida
VIDAS IMPACTADAS: 3.254

HORAS VOLUNTARIADO  
SKILLED BASED: 104

HORAS VOLUNTARIADO COMUM: 0
HORAS 
VOLUNTARIADO 
COMUM:
0

* Projetos que não envolvem doações financeiras
** Projetos que envolvem ações relacionadas à pandemia

TOTAL VIDAS IMPACTADAS

16.959
HORAS VOLUNTARIADO 

SKILLED BASED (PRO BONO)

2.503
HORAS VOLUNTARIADO

COMUM

32



20

SOCIAL

OPORTUNIDADES PARA JOVENS

PRODUTOS E SOLUÇÕES
Além desse firme posicionamento interno pelo bem-estar 
de suas equipes e pela cultura de diversidade e inclusão, 
a SAP Brasil também colabora para a sociedade de 
forma mais geral por meio dos produtos e soluções que 
desenvolve para seus clientes. Ao permitir uma melhor 
gestão de seus recursos humanos, suas ferramentas 
contribuem para que outras empresas possam 
implementar políticas socialmente sustentáveis. 

Além disso, há iniciativas específicas da SAP Brasil; uma 
delas é o Algoritmo da Vida, uma ferramenta desenvolvida 

pela agência Africa capaz de identificar perfis de pessoas 
com problemas emocionais a partir dos textos produzidos 
no Twitter, cuja linguagem sinaliza existência de um quadro 
de depressão. Ao se juntarem à agência, a SAP Brasil e a 
Amazon Web Services (AWS) permitiram que a ferramenta 
fosse aprimorada, além de potencializar seu alcance. 
A iniciativa conta com cinco analistas voluntários, que 
dedicam uma hora semanal para a análise das mensagens 
– dentro de um total de 104 horas de voluntariado baseado 
em habilidades. O atendimento é feito sete dias por mês, e 
impactou 3.852 pessoas em 2020.

Treinamento da primeira turma de professores do programa Learning for Employment.

A SAP Brasil investe em 2020 R$ 7 milhões em sua 
iniciativa SAP Learning for Employment, que busca 
capacitar gratuitamente até 4 mil profissionais em 
tecnologias estratégicas até o final de 2023, oferecendo 
a chance de uma carreira na área tecnológica. A iniciativa 
foi lançada com a AHK Brasil-Alemanha para o Women 
Going Digital (100 vagas) e, posteriormente, em parceria 
com o programa Minha Chance,  da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de São Paulo, e com o Centro 
Paula Souza. O público-alvo é formado por estudantes 

de graduação na área de tecnologia, do Ensino Médio 
profissionalizante e do Ensino Superior. Inicialmente foram
oferecidas 350 vagas, e já foram formados 230 alunos.

Durante os cursos e certificações do programa em 2020, 
os jovens foram treinados na solução SAP BusinessOne, 
um sistema de gestão empresarial e relacionamento com 
clientes voltado para pequenas e médias empresas (ou 
filiais de multinacionais com operações no Brasil), com 
mentoria do ecossistema de parceiros SAP.
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Em 2021
A continuidade da pandemia da Covid-19, em 
2021, fez com que a SAP Brasil continuasse 
atuando de forma consistente com os 
programas implantados ou ampliados 
no ano anterior. O mesmo se aplicou aos 
compromissos com a diversidade na empresa: 
de janeiro a junho, 48% das contratações 
externas foram de mulheres, e foram 
contratadas 12 pessoas negras/pardas, o que 
já representa mais de 50% da meta anual. 
O consistente avanço das ações e cuidados 
com nossos colaboradores continua gerando 
resultados positivos: a pesquisa NPS de 
Confiança na liderança chegou a 78% e o 
Business Health Culture Index foi de 82%,  
em abril de 2021.   

Externamente, a iniciativa SAP Learning for 
Employment abriu 430 vagas, permitindo 
aos alunos acesso às soluções SAP S/4HANA 
(100 vagas), SAP BTP (100 vagas), SAP 
Business One (230 vagas). 

Com foco em uma atuação transversal, o ano 
de 2021 trouxe mais novidades que geram 
valor compartilhado aos públicos interno e 
externo. No mês de maio a SAP Brasil lançou 
o Programa Pro Bono for Economic Equity, 
uma iniciativa de voluntariado promovida 
pela equipe de Responsabilidade Social 
Corporativa para promoção da equidade 
econômica em negócios pertencentes a 
negros e empresas sociais. O programa, que 
já tem um piloto em andamento nos Estados 
Unidos, busca alavancar as habilidades 
dos funcionários da SAP para promover a 
equidade econômica, também fornecendo 
a eles a oportunidade de desenvolverem 
suas habilidades de liderança inclusiva e 
empatia. Para as organizações que recebem 
os voluntários da SAP são oferecidos 
dez dias imersivos de consultoria virtual, 
com intensa transferência de habilidades 
e conhecimentos, que colaboram com a 
melhoria da capacidade dessas organizações 
de gerenciarem seus processos internos e 
enfrentarem os desafios atuais e futuros.

21
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GOVERNANÇA

GOVERNANÇA COM PROPÓSITO
Governança é muito mais do que a sua definição 
convencional de um conjunto de processos que norteiam 
a forma como uma companhia é administrada. Empresas 
de diferentes áreas de atividade tem utilizado esse 
conceito para impulsionar a agenda da sustentabilidade 
dentro de suas organizações, por meio da criação de 
instrumentos e políticas que possibilitem o avanço em 
boas práticas. 

A SAP Brasil atua firmemente alinhada à SAP global, 
e dispõe de diversos comitês que colaboram com a 
sua governança, são eles: Comitê de Riscos, Comitê 
de Compliance, Comitê de Risco Reputacional, Comitê 
de Diversidade e Inclusão, Comitê de Crise e a uma 
diretoria de 1º nível que toma decisões para o  
bem comum.

 Em 2020, essa estrutura ganhou mais robustez para 
endereçar a agenda ESG, por meio da criação do Comitê 
de Sustentabilidade, que tem como sponsor o CFO da 
empresa, Paulo Mendes. Esse colegiado é baseado em 
dois pilares que norteiam sua atuação (o Customers e o 
Walk the Talk) e discute ações que possam efetivamente 
contribuir para a SAP Brasil – tanto como exemplo de boas 
práticas para outras empresas e organizações, quanto 
como agente habilitadora para que seus clientes possam 
também elevar o nível de seus controles de governança. 
Cada ação ou projeto é mensurado e analisado pelo 
comitê, que é composto por colaboradores de diversas 
áreas da empresa – como facilities, técnico, comercial, 
finanças, compras e comunicação –, o que contribui para 
a diversidade de pontos de vista, integração efetiva da 
estratégia e espalhamento das ações e resultados.

PROPÓSITO NA CADEIA DE VALOR
Um compromisso assumido pela SAP em 2020 busca 
contribuir com a gestão e ampliação dos aspectos ESG 
dentro da sua cadeia de fornecedores. Apoiado em três 
pilares – Diversidade entre os fornecedores, Iniciativas 
Sociais e Sustentabilidade, o programa busca aumentar 
a proporção de gastos da SAP com compras sociais e 
diversidade nos fornecedores, aplicar a estratégia de 
sustentabilidade da SAP junto a eles e desenvolver e apoiar 
pessoas. Por meio de uma rede global de embaixadores, 
o programa se desdobra em ações de gestão e 
monitoramento dessa cadeia com reportes periódicos à 
rede de embaixadores. 

Para a integração dessa agenda na cadeia de fornecimento, 
o ponto de partida é o entendimento e a definição de 
requisitos ESG, a comunicação aos fornecedores e a 
avaliação dos produtos e empresas a serem contratados.

A meta da SAP globalmente, chamada 5&5 by 2025, é de 
que esse programa seja responsável por alocar 5% do total 
de pedidos em organizações sociais e 5% em fornecedores 
diversos até 2025. A atuação dos embaixadores dessa 
iniciativa é orientada pelos pilares da sustentabilidade, da 
organização social e da diversidade do fornecedor. 

Para a SAP, a base de fornecedores 
é uma extensão das suas  
operações e sucesso, por isso  
existe o compromisso de criar 
impacto positivo em toda a cadeia 
de fornecedores.

Por isso, 100% dos fornecedores 
passam por um cadastro em que 
devem aceitar o Código de Conduta 
do Fornecedor SAP, documento 
baseado no compromisso com o 
Pacto Global das Nações Unidas, 
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e a Organização 
Internacional do Trabalho.
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ÉTICA E INTEGRIDADE

A SAP Brasil possui um programa de compliance que visa assegurar um ambiente ético e íntegro na conduta 
de negócios com clientes, parceiros, fornecedores e com a sociedade em geral, por meio do engajamento em 
ações coletivas. A garantia dessas condições é essencial ao crescimento sustentável do negócio. Por isso, a SAP 
faz parte do Conselho Consultivo das Ações Coletivas do Grupo Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global e 
Conselho Consultivo da Alliance for Integrity. Em 2020, foi assinado um compromisso público, promovido pelo ICC 
(Internatinal Chamber of Commerce e Câmara de Comércio Brasil-Canadá) junto a grandes empresas do mercado 
brasileiro, para exigir que os integrantes de suas cadeias de valor sigam o mesmo padrão de integridade que é 
exigido de seus colaboradores diretos, criando-se assim um amplo sistema de integridade.

Programa que foi um piloto no Brasil e, atualmente, 
está presente em todas as subsidiarias do mundo, 
por meio do qual empregados de diversas linhas 
de negócios recebem treinamentos específicos de 
compliance e apoiam mais ativamente na missão de 
fortalecimento dessa cultura na companhia.

Cultura de compliance
PROGRAMA “COMPLIANCE AMBASSADORS” 

Speak Out
Através do “Speak Out”, a SAP encoraja 
seus empregados a levantarem questões 
de compliance, de forma totalmente 
segura e confidencial, através de canais 
telefônicos ou pelo portal.
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http://www.sap.com/speakout
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PRODUTOS E SOLUÇÕES
Uma importante contribuição da SAP Brasil para seus clientes gerenciarem a governança de suas organizações é o pacote 
de soluções de GRC. São diversas ferramentas voltadas à integração dos diferentes processos corporativos envolvendo 
governança, gerenciamento de riscos e compliance dentro da empresa, de forma a tornar os processos mais eficazes, rápidos 
e confiáveis. Além disso, a solução também oferece proteção contra riscos cibernéticos e proteção de dados. Falar que esses 
são aspectos cruciais para endereçar o desenvolvimento sustentável de forma transparente e consistente.

Além de ferramentas específicas para a governança da empresa, outras soluções voltam-se à sustentabilidade do negócio 
e sua integração com a cadeia de suprimentos. A SAP também oferece soluções robustas que permitem aos seus clientes 
gerenciarem seus fornecedores considerando também os aspectos ESG, reduzindo riscos, ampliando os impactos positivos 
rumo ao desenvolvimento sustentável e gerando resultados ao negócio. 

GOVERNANÇA

CASE DE SUCESSO: 
VOTORANTIM CIMENTOS
A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de 
construção e soluções sustentáveis, já é usuária da 
plataforma SAP Ariba desde 2017 e está realizando um 
Censo de Fornecedores (também via Ariba) para atualizar 
a base de cadastros dos seus parceiros conforme 
práticas ambientais e sociais. São definidos critérios e 
minorias a serem priorizados nos processos de compra 
para que a base de fornecedores com impacto social 
aumente. A iniciativa traz mais transparência ao processo 
de priorização pelo fato de a análise ser realizada antes 
da abertura da proposta financeira, reforçando de fato os 
critérios de sustentabilidade na tomada de decisão.

CASE DE SUCESSO:
BOX PRINT
A Box Print, empresa do setor de impressão 
e embalagens, uniu-se à SAP Ariba Network e 
passou a utilizar a solução SAP Ariba Supply 
Chain Colaboration, com a finalidade de aumentar 
a produtividade e aperfeiçoar os processos da 
cadeia de suprimentos, integrando-os com seu 
sistema de gestão. A contribuição da ferramenta 
com a gestão da sustentabilidade da Box Print se 
dá pelo fato de que a solução adiciona inteligência 
de produção para que os custos com o consumo 
energético, uso de matérias-primas e logística 
sejam reduzidos. 

CASE DE SUCESSO: SUZANO
A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, desenvolveu 
uma solução de gestão de dados de emissões de gases de efeito estufa batizada de Cockpit GEE. A solução é baseada na 
ferramenta SAP BW on HANA, de gestão para Big Data. Com a sistematização e automatização da coleta desses dados, 
é possível garantir confiabilidade, melhor acompanhamento e agilidade. Esse sistema conta com indicadores e metas de 
longo prazo e, portanto, funciona como o motor de controle de dados da Estratégia de Mudanças Climáticas da Suzano, 
permitindo um melhor entendimento do cenário atual, o cumprimento das metas e o estudo de cenários futuros. 
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Em 2021
O Sólido crescimento da SAP Brasil em 2021 segue o consistente movimento da SAP na 
América Latina, que completou 24 trimestres consecutivos de dois dígitos de crescimento. 
Dentre os fatores de sucesso, está a oferta do RISE with SAP, que colabora com a 
transformação digital nas organizaçãoes em nuvem. Produtos como o ERP SAP S/4HANA 
Cloud, SAP Ariba e SAP Digital Supply Chain (DSC), tiveram ótimo desempenho. 

Como visto anteriormente, estes produtos vão além de garantir eficiência, excelência e 
adaptabilidade. Eles permitem uma gestão robusta de diversos aspectos da agenda ESG das 
organizações, reduzindo riscos e aumentando a transparência. Se o trabalho da SAP como 
habilitadora da sustentabilidade segue em crescimento, com geração de impactos positivos, 
e trazendo retorno à sociedade e ao negócio, internamente não é diferente. O ano de 2021 
tem marcado importantes avanços na concretização de metas da agenda ESG. Com a 
governança do Comitê de Sustentabilidade, as ações têm ganhado celeridade e antecipado 
resultados, reforçando a importância de uma agenda transversal ao negócio.
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