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1. Dados da Auditoria 

Data: 12/12/2016 a 14/12/2016 

( x  ) Certificação  (    ) Acompanhamento  

(    ) Verificação  (    ) Recertificação  

OBS: Auditoria de Fase 2 nº 11520 

 

2. Dados do Organismo Certificador LIFE 

Nome do Organismo Certificador LIFE: Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR 

Endereço/Fone: Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC – Curitiba – PR – (41) 3316-3070 

Auditor Líder: Marcos Vinicius Lorenzon 

Equipe auditora: Marcos Vincius Lorenzon e Carla Schmidt Oberdiek 

 

3. Dados da Organização 

Código Certificação LIFE (se já certificada): N.A. 

Endereço: Rua Leopoldo Couto Magalhaes 700 4º andar - São Paulo - SP 

Setor: Terciário 

Escopo da Certificação (Unidade Empresarial e Unidades de Campo): Escritório em São Paulo-SP; Parque 
Estadual Ilha do Cardoso - PEIC e ReBio Bom Jesus (Unidades de Campo onde são realizadas as pesquisas 
apoiadas pela organização). 

Contato: XXX 

Obs. Os nomes dos colaboradores foram ocultados deste relatório público a pedido do Banco ABN AMRO S.A. 

 

4. Recomendação de Auditoria 

P1C1I1: AM: Facilitar a divulgação externa da Política de Responsabilidade Socioambiental dentro do site do 
banco, pois as diretrizes do banco estão dentro de um link para download localizado em: "downloads/outros 
relatórios/controle de risco/relatório de risco socioambiental“. 

P1C1I3:  AM:  Implantar espaço no website para divulgação das ações para a conservação da biodiversidade, 
tanto para o público interno como externo (clientes, comunidade, etc). 

P1C2I3: AM: Implementar o procedimento para renovação periódica da aceitação dos seus fornecedores.  
P2C1I1: AM: Acompanhar solicitação de Alvará junto à prefeitura de São Paulo pelo Banco ABN AMRO S.A. 
Protocolo 2015-0 034.443-1. 
P5C5I1: AM: Adotar indicadores de ecoeficiência. 
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Nota: Projeto de conservação de mamíferos ameaçados de extinção no corredor de biodiversidade da Serra 
do Mar. O projeto possui cronograma de implementação das atividades que estão relacionadas diretamente 
às ações de conservação da metodologia Life, Anexo II do Termo de Parceria entre ABN AMRO S.A e IpeC, 
este cronograma descreve ações já iniciadas que foram as calculadas para este processo referentes   ao ano 
de 2016 e descreve também outras ações, que serão realizadas ao longo de 5 anos, estas estarão disponíveis 
para análise nas auditorias de supervisão. Solicitamos que quaisquer alterações no projeto original sejam 
encaminhadas para avaliação do Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR.   

Considerando que a Organização Auditada cumpre com os requisitos e indicadores essenciais aplicáveis, a  
equipe auditora recomenda a Certificação LIFE. 

 

5. Resultados e monitoramento 

5.1 Atendimento aos Princípios, Critérios e indicadores: 

Avaliação Qualitativa Necessária Atingida 

Porcentagem total de indicadores aplicáveis atendidos ou parcialmente atendidos 70% 100% 

Porcentagem de indicadores essenciais aplicáveis atendidos ou parcialmente atendidos 100% 100% 
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 Indicadores 

P&C i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 

P1C1 - � - �         

P1C2 � � - � �        

P2C1 - � � � � � � ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

P3C1 �            

P3C2 ⃝            

P3C3 ⃝            

P3C4 � �           

P4C1 � �           

P4C2 � ⃝           

P5C1 � ⃝           

P5C2 ⃝ � ⃝          

P5C3 �            

P5C4 ⃝ ⃝ � ⃝ ⃝ ⃝       

P5C5 - ⃝           

P5C6 ⃝ ⃝ �          

P5C7 ⃝ ⃝           

P5C8 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝        

P5C9 ⃝            

P5C10 ⃝            

P5C11 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝         

P6C1 � � ⃝          

P6C2 � � �          

P6C3 � �           

P7C1 ⃝ ⃝            

P8C1 � � ⃝          

P8C2 �            

Atendimento ao Item do Padrão (legenda): 

Atendido �  Não atendido X  Indicadores essenciais  

Parcialmente atendido −  Não aplicável ⃝    
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P1C1i1 

Política Ambiental ou Termo de Compromisso, implementado e 
divulgado, considerando a conservação da biodiversidade como 
componente fundamental da gestão ambiental. 

Atendimento: − 

Observações 

O Banco ABN AMRO SA possui política de responsabilidade socio-ambiental que inclui a 
conservação da biodiversidade como componente da gestão ambiental. A política é divulgada 
internamente na intranet da empresa e externamente no site da empresa.  
Evidências:  
Política de Responsabilidade Socioambiental versão V.2.0; site www.abnamro.com.br. 

(RM) (AM) 

Ação de Melhoria – AM: Facilitar a divulgação externa da Política de Responsabilidade 
Socioambiental dentro do site do banco, pois as diretrizes do banco estão dentro de um link para 
download localizado em: "downloads/outros relatórios/controle de risco/relatório de risco 
socioambiental“. 

Prazo Um ano. 

 

P1C1i2 
A organização inclui o tema biodiversidade nos programas, objetivos e 
metas de gestão ambiental. Atendimento: � 

Observações 

O Banco ABN AMRO SA acordou com o Instituto IPEC um programa de parceria para conservação 
da biodiversidade na Mata Atlântica.  
Nas diretrizes da PRSA - Política de Responsabilidade Socioambiental pode ser observado itens 
como: incorporar nos produtos financeiros, quando couber, critérios socioambientais; promover e 
orientar, quando possível, a adoção de ações preventivas e mitigadores de impactos sociais e 
ambientais adversos; ampliar e atualizar constantemente o conhecimento sobre o desenvolvimento 
sustentável e responsabilidade social e ambiental, bem como compartilhar informações e 
experiências com clientes, outras instituições financeiras e demais partes interessadas. Aplicar 
critérios de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental no processo de aprovação de 
produtos e serviços.  
Evidências:  
Política de Responsabilidade Socioambiental versão V.2.0, item 5 diretrizes da PRSA. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P1C1i3 
Informação ou divulgação às partes interessadas sobre o compromisso 
com ações para a conservação da biodiversidade. Atendimento: − 

Observações 

O instituto IPEC realiza workshops com a comunidade local para divulgação e conscientização das 
ações para a conservação da biodiversidade. O Banco ABN AMRO SA acordou com o IPEC para a 
realização de uma visita de funcionários do banco por ano ao projeto realizado pelo IPEC.  
O Instituto Life realizou uma apresentação aos funcionários do banco para divulgação e 
conscientização sobre conservação da biodiversidade.  
Além disso, o banco ABN AMRO SA está criando um espaço no seu website para divulgação das 
ações para a conservação da biodiversidade tanto para o público interno como externo (clientes, 
comunidade, etc).  
Evidências:  

-  Entrevista com XXX (Comissão de Sustentabilidade). 

(RM) (AM) 
Ação de Melhoria – AM: Implantar espaço no website para divulgação das ações para a 
conservação da biodiversidade tanto para o público interno como externo (clientes, comunidade, 
etc). 

Prazo Um ano. 
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P1C1i4 

Os colaboradores da organização ou unidade produtiva estão cientes do 
compromisso assumido e dos procedimentos pelos quais podem 
contribuir com o mesmo. 

Atendimento: � 

Observações 

O Banco ABN AMRO mantem uma rede social com acesso de todos os funcionários do grupo no 
mundo. Ações de conservação da biodiversidade são publicadas nessa plataforma. A política de 
risco social ambiental é divulgada a todos os funcionários do banco ABN AMRO SA.  
Evidências:  

- Entrevista com XXX (Comissão de Sustentabilidade), XXX (Setor de Risco), XXX (Setor 
Facilities). 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P1C2i1 
A organização ou produtor deve possuir lista com a identificação de seus 
fornecedores diretos. Atendimento: � 

Observações 
O Banco ABN AMRO SA mantem lista dos seus fornecedores.  
Evidência:  
Arquivo excell: Relatório de fornecedores_Ativos 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P1C2i2 
A organização ou produtor identifica os riscos à biodiversidade de seus 
fornecedores diretos e define critérios mínimos para sua homologação. Atendimento: � 

Observações 

Os produtos adquiridos pelo banco (papel, sabonete e material de limpeza) não se referem a 
materiais que compõem o custo direto dos produtos finais. Por este motivo foi realizada uma 
identificação informal dos riscos à biodiversidade. O banco define que prioriza, em igual condições 
de preço, a compra de papel com certificação florestal. 
Evidência:  

- entrevista com XXX, Setor Facilities. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P1C2i3 

A organização ou produtor avalia e classifica os seus fornecedores 
diretos, periodicamente, em relação ao seu desempenho em 
biodiversidade. 

Atendimento: − 

Observações 

Os fornecedores são classificados na sua aceitação. O banco ABN AMRO SA está implementando 
um procedimento para renovação periódica da aceitação dos seus fornecedores.  
Evidência:  

- entrevista com XXX, Setor Facilities. 
 

(RM) (AM) 
Ação de Melhoria – AM: Implementar o procedimento para renovação periódica da aceitação dos 
seus fornecedores. 

Prazo Um ano. 
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P1C2i4 
A organização ou produtor apresenta uma política de compras atestando 
os seus compromissos junto à cadeia de fornecedores. Atendimento: � 

Observações 

Política de Aquisição de Produtos e Serviços, indica as regras gerais na escolha de fornecedores e 
prestadores de serviços onde inclui que estes "devem atender aos princípios sociais e de 
sustentabilidade defendidos pelo banco conforme descrito na Política de Responsabilidade 
Socioambiental". Também identificado nesta Política de aquisição que, em caso de empate em uma 
licitação, o contrato deve ser concedido ao fornecedor que, entre outras duas condições, tenha 
melhor desempenho em relação à biodiversidade. 
Evidência:  

- Política de Aquisição de Produtos e Serviços, Versão V.01. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P1C2i5 

Organizações do setor financeiro devem apresentar uma Política de 
Sustentabilidade direcionada aos seus clientes, que inclua a 
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. 

Atendimento: � 

Observações 

Política de Responsabilidade Socioambiental. Todo novo cliente é avaliado em relação a diversos 
critérios, inclusive impactos ao meio ambiente. Se após a assinatura de contrato o cliente apresentar 
situações em desacordo com a política do ABN AMRO, o banco parte para uma estratégia de saída, 
partindo para uma não continuidade com este cliente após finalizado o contrato. 
Evidência:  

- Política de Responsabilidade Socioambiental, versão V.2.0.        
- Avaliação de cliente nº 112214 com critérios relacionados ao impactos ambientais. 
- Entrevista com XXX, setor de Risco. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i1 
Licenças para funcionamento, implantação, operação, produção, 
extração ou manejo, captação e tratamento de água. Atendimento: - 

Observações 

Não se aplica licença para uso da água, pois a empresa utiliza a água da Sabesp. 
Evidência:  
- Diário Oficial da União, nº 124 de 01/07/13, Decreto de 28/06/13, da presidencia da republica onde 
reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira de até cem por cento 
no capital do Banco CR2 S.A. 
- Diário Oficial da União, nº 180 de 17/09/13, onde o Banco Central do Brasil aprova a tranferencia 
do controle societário do Banco CR2 S.A (CNPJ 03.532.415) para o ABN AMRO Bank N.V, e 
autoriza mudança de objeto social para banco múltiplo com carteiras comercial e de investimento, 
adotada a denominação de Banco ABN AMRO S.A. 
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica: Banco ABN AMRO S.A, CNPJ: 03.532.415/0001-02, 
descrição da atividade: Bancos múltiplos, com carteira comercial, comprovante de inscrição e de 
situação cadastral emitido em 19/10/16.  
- Certidão Simplificada Junta Comercial do Estado de São Paulo, referente a empresa ABN AMRO 
Escritório de representação Ltda, CNPJ 10.338.172/0001-23, emitido em 24/09/13. Certidão do ABN 
Holding. 
- Alvará da prefeitura municipal de São Paulo, está em pedido de Protocolo desde 24/03/2015. 
Protocolo 2015-0 034.443-1 

(RM) (AM) 
Ação de Melhoria – AM: Acompanhar solicitação de Alvará junto a prefeitura de São Paulo pelo 
Banco ABN AMRO S.A. Protocolo 2015-0 034.443-1. 

Prazo Um Ano. 
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P2C1i2 Comprovação de atendimento a pendências jurídicas. Atendimento: � 

Observações Não possui pendências jurídicas. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i3 Comprovação de legalidade fiscal e tributária. Atendimento: � 

Observações 

A empresa apresentou as certidões necessárias.  
Evidências: 
• Certidão de Tributos da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Prefeitura de São 
Paulo, nº 0130097-2016 e válida até 01/02/2017. 
• Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa do Estado de São Paulo, nº 
16120015979-86, emitida em 07/12/2016 e válida por 6 meses. 
• Certidão Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa 
da união, ref. Banco ABN AMRO S.A, CNPJ: 03.532.415/0001-02, com validade até 08/04/2017 
(inclui Receita federal e INSS). Obs.: O Banco está isento de registro no ICMS.  
• Comprovante de pagamento da DARF da Secretaria da Receita Federal pago em 20/09/2016. 
• Guia de Recolhimento do FGTS – GRF (GFIP-SEFIP) gerada em 22/08/2016- relativo a 76 
funcionários. Comprovante de pagamento do GRF, ref. Banco ABN AMRO S.A, CNPJ: 
03.532.415/0001-02, em 06/09/2016. 
• Guia de Recolhimento do FGTS – GRF (GFIP-SEFIP) gerada em 27/10/2016- relativo a 77 
funcionários. Comprovantes de pagamento do GRF, ref. Banco ABN AMRO S.A, CNPJ: 
03.532.415/0001-02, em 07/11/2016.  

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i4 Comprovação de legalidade trabalhista. Atendimento: � 

Observações 

A empresa apresentou as certidões necessárias.  
Evidências:  
• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF para o CNPJ: 03.532.415/0001-02, com validade de 
até 22/12/2016; 
• Guia de Recolhimento do FGTS – GRF (GFIP-SEFIP) gerada em 22/08/2016- relativo a 76 
funcionários e Comprovante de pagamento do GRF, ref. Banco ABN AMRO S.A, CNPJ: 
03.532.415/0001-02, em 06/09/2016; 
• Guia de Recolhimento do FGTS – GRF (GFIP-SEFIP) gerada em 27/10/2016- relativo a 77 
funcionários. Comprovantes de pagamento do GRF, ref. Banco ABN AMRO S.A, CNPJ: 
03.532.415/0001-02, em 07/11/2016; 
• Comprovantes de pagamento do INSS, ref. Banco ABN AMRO S.A, CNPJ: 03.532.415/0001-02, 
em 20/09/2016 e 18/11/2016. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

 

 



 

RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO  

 

Data: 16/12/2016 Organização auditada: Banco ABN AMRO S.A. 

 

 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 

                   Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775   CIC   CEP 81350-010   Curitiba   Paraná   Brasil 

                      Fone (41) 3316-3062 / 3070   Fax (41) 3316-3061    http://www.tecpar.br   email: cert@tecpar.br  
 

   8 
 

P2C1i5 
Autorizações para coleta de material da biodiversidade para 
monitoramento e pesquisa. Atendimento: � 

Observações 

Autorização que envolve observação indireta de grandes mamíferos: Autorização com finalizadde 
científica: Nº 50786-2 - Data da Eimssão 28/10/2016 - Data de revalidação 27/11/2017. XXX Coord 
do Projeto Conservação de grandes mamíferos no Corredor Serra do Mar, Estado do Paraná: Áreas 
prioritárias e plano de ação para o monitoramento das espécies em uma escala regional.  MMA, 
ICMBio, SISBIO. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i6 

Registros da formalização jurídica e atendimento legal por parte de 
eventuais organizações contratadas para realizar as ações de 
conservação. 

Atendimento: � 

Observações 

ATA de reunião de fundação do IPEC 06/09/1997 - ATA de posse da diretoria do IPEC em 
07/09/1997- Estatuto Social Reg Civil de PJ Campinas MIcrofilme 18995 - Instituto de Pesquisias 
Cananéia IPeC - Associação de direito privado de caráter científico, educacional, cultural e social de 
interesse multidiciplinar sem fins lucrativos, com área geográfica de atuação e prazo indeterminado, 
com sede em Campinas - SP 20/03/2008. ATA de mudança da sede 23/10/2015 de Campinas para 
Cananéia. ATA da Assembleia extraordinária dos associados do Instituto de Pesquisas Cananéia, 
realizada no dia 11/04/2012 - XXX. Diretor Presidente. FGTS: CNPJ: 03240278/0001-24 - IPeC - 
Validade 02/01/2017. CND Federal: Validade: 31/01/2017. CND Estadual SP: Certidão 161045631-
42 21/04/2017. CND Trabalhista: Validade 18/02/2017 - nº 82447969/2016. CND Municipal Isento. 
Município de Cananéia: Inscrição municipal: 00982005 cód do contribuinte 194. Declaração de 
Termo de crédito em Biodiversidade de 12 de dezembro de 2016 -  Informa o seguinte: Venho por 
meio desta, declarar que o projeto intitulado “Projeto de conservação de mamíferos ameaçados de 
extinção no Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar” 
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananéia conforme termo de parceria assinado com o 
Banco ABN AMRO Bank S.A. em 30 de novembro de 2016, terá os créditos em biodiversidade 
exclusivos para o Banco ABN AMRO Bank S.A. na obtenção da titulação LIFE. Sem mais, coloco-
me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Cordialmente, XXX - 
Diretora Administrativa do IpeC. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i7 

Conhecimento, registro e avaliação dos desdobramentos de Acordos e 
Tratados internacionais relativos à conservação da biodiversidade, 
aplicáveis à organização. 

Atendimento: � 

Observações 

O Banco ABN AMRO SA declara que tem ciência e atende aos acordos e tratados internacionais 
com relação à atividade bancária e que a atividade do banco não conflita com esses acordos, 
conforme o documento de referência Life 005.  
Evidência:  
Carta do ABN AMRO, emitida no dia 16/11/2016, direcionada ao Instituto de Tecnologia do Paraná, 
declarando que conhece e avaliou os acordos e tratados internacionais e que estes não são 
aplicáveis ao banco. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P2C1i8 
Conformidade legal relacionada ao acesso a recursos genéticos, 
conhecimento tradicional e repartição de benefícios. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i9 
Comprometimento com os princípios básicos de bem-estar animal 
reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i10 
Comprovação de legalidade das operações da organização e 
cumprimento das normas sanitárias aplicáveis à atividade. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i11 
Comprovação de legitimidade da organização sobre seus direitos de uso 
e posse da terra. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P2C1i12 
Cumprimento da legislação relativa à aplicação de agrotóxicos e outros 
insumos (fertilizantes, vacinas, etc.) utilizados na produção. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P3C1i1 

Plano de Ação para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS), 
contendo: lista dos projetos e ações realizadas e/ou apoiadas para a 
conservação (ações relativas a planos de gestão, manejo da área, 
parcerias estratégicas, etc.); seus prazos e duração, bem como sua 
relação com o atendimento legal e pendências jurídicas, quando 
aplicável. 

Atendimento: � 

Observações 

O Plano de ação tem como base o cronograma estabelecido no Projeto de conservação de  
mamíferos ameaçados de extinção no corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. As ações 
apoiadas não possuem vínculo direto com a organização auditada Banco ABN, portanto não estão 
vinculadas a atendimento legal ou pendência jurídica. Ações firmadas segundo o termo de parceria 
por meio de doação com encargo, entre Banco ABN AMRO S.A CNPJ/MF nº 03.532.415/0001-02 e 
Instituto de Pesquisas Cananéia - IPeC CNPJ/MF nº 03.240.278/0001-24, Apoio ao Projeto de 
conservação de  mamíferos ameaçados de extinção no corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P3C2 

Empreendimentos10 que impliquem a conversão/supressão de áreas 
naturais bem conservadas, de ecossistemas naturais íntegros, primários 
ou em estágio avançado de recuperação, após julho de 2009, só serão 
certificáveis se: 

- A área suprimida não for classificada como Alto Valor de 
Conservação11 (AVCs); 

- A área convertida/suprimida for compensada com áreas protegidas de 
uso indireto, na mesma ecorregião, não vinculada ao exigido pelo 
licenciamento, com área no mínimo três vezes maior e limitada a um 
mínimo de 200 hectares. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P3C3 

Empreendimentos que impliquem conversão/supressão de áreas 
naturais alteradas, em estágio inicial ou médio de recuperação, após 
julho de 2009, acima de 50 hectares, só serão certificáveis se: 

- A área não for decorrente de conversões de AVCs; 

- A área convertida/suprimida for compensada com área protegida de 
uso indireto no mínimo duas vezes maior, na mesma ecorregião, não 
vinculada ao exigido pelo licenciamento e limitada a um mínimo de 200 
hectares; ou 

- A área convertida/suprimida for compensada com a 
recuperação/restauração de uma área no mínimo quatro vezes maior, na 
mesma ecorregião, não vinculada ao exigido pelo licenciamento, limitada 
a um mínimo de 400 hectares. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 



 

RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO  

 

Data: 16/12/2016 Organização auditada: Banco ABN AMRO S.A. 

 

 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 

                   Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775   CIC   CEP 81350-010   Curitiba   Paraná   Brasil 

                      Fone (41) 3316-3062 / 3070   Fax (41) 3316-3061    http://www.tecpar.br   email: cert@tecpar.br  
 

   11 
 

P3C4i1 

A organização ou produtor identifica e demonstra estratégias de 
conservação para áreas protegidas e outras áreas prioritárias para a 
biodiversidade nos seus limites de atuação e áreas de influência. 

Atendimento: � 

Observações 

O corredor de biodiversidade da serra do mar é uma área prioritária para conservação: Amostra de 
pelo menos 50 quadrantes de 10.000 ha cada, para identificar ou não a presença de grandes 
mamíferos, atividades da Etapa 01. A fim de identificar áreas prioritárias para conservação das 
espécies chave do estudo, no intuito de implementar o monitoramento das espécies Onça Pintada, 
Quexada e Anta.  As ações indicadas no Projeto de Conservação de  Mamíferos Ameaçados de 
Extinção no Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, são realizadas na mesma ecorregião que 
a organização possui sua sede, objeto de avaliação para certificação Life, floresta costeira da Serra 
do Mar. Segundo MMA portaria 09: Principais localidades e municipios como Morretes, Antonina, 
Cananéia, Guaraqueçaba estão classificados como Importância Extremamente Alta para 
Conservação.  

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P3C4i2 

A organização ou produtor identifica e demonstra estratégias de 
conservação para áreas de Alto Valor de Conservação nos seus limites 
de atuação e área de influência. 

Atendimento: � 

Observações 

O Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar é uma área prioritária para conservação: Amostra de 
pelo menos 50 quadrantes de 10.000 ha cada, para identificar ou não a presença de grandes 
mamíferos, atividades da Etapa 01. A fim de identificar áreas prioritárias para conservação das 
espécies chafe do estudo, no intuito de implementar o monitoramento das espécies Onça Pintada, 
Quexada e Anta. As ações indicadas no Projeto de Conservação de  Mamíferos Ameaçados de 
Extinção no Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, são realizadas na mesma ecorregião que 
a organização possui sua sede, objeto de avaliação para certificação Life, floresta costeira da Serra 
do Mar. Segundo MMA portaria 09: Principais localidades e municipios como Morretes, Antonina, 
Cananéia, Guaraqueçaba estão classificados como Importância Extremamente Alta para 
Conservação. O Projeto tem como objetivo identificar áreas prioritárias para conservação e a 
produção do material na Etapa 1 com confecção de Mapeamento destas áreas para o Final de 2017 
conforme Planejamento descrito em cronograma Anexo II do Termo de Parceria ABN AMRO e IpeC. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P4C1i1 

A organização ou produtor implementa programa ou ações de educação 
ambiental para o público interno, incluindo terceiros, que aborda as 
interações entre biodiversidade, conservação, qualidade de vida e bem-
estar humano. 

Atendimento: � 

Observações 

Evidências:  
- Comunicado Interno CRSA, da Comissão de Responsabilidade Socioambiental referente a criação 
da Comissão em 2015 e ações realizadas em 2015 e ações previstas para 2016. Email enviado em 
21/12/2015. 
- Facilities – Comunicado – Campanha Consumo Racional de Papel, informando também o 
consumo de papel sulfite no mês de julho; enviado por e-mail em 23/08/2016 (enviado por 
Comissao_rsa para XXX). 
- Relatório Ações 2016, emitido pla Comissão de Responsabilidade Socioambiental, contendo 
também os planos para 2017, apresentado no BR-EC (reunião entre Diretores e CEO). 

(RM) (AM) - 

Prazo - 



 

RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO  

 

Data: 16/12/2016 Organização auditada: Banco ABN AMRO S.A. 

 

 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 

                   Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775   CIC   CEP 81350-010   Curitiba   Paraná   Brasil 

                      Fone (41) 3316-3062 / 3070   Fax (41) 3316-3061    http://www.tecpar.br   email: cert@tecpar.br  
 

   12 
 

P4C1i2 

São consideradas nas ações de conservação e de uso sustentável da 
biodiversidade, pontuadas para a Certificação LIFE, o bem-estar das 
comunidades locais envolvidas e o respeito à sua cultura, evitando 
conflitos entre os interesses da organização ou unidade produtiva e da 
comunidade. 

Atendimento: � 

Observações 
A missão da instituição que realiza as ações de conservação IPeC, em seu Estatuto Social, Capítulo 
I - Art2º O IPeC tem como missão promover estudos e ações em defesa do patrimônio natural e 
cultural respeitando-se hábitos, costumes e práticas locais.   

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P4C2i1 

A organização apresenta um fluxograma (ou informação similar) das 
operações, identificando, para cada processo, linha de produção, 
produto e/ou atividade, as interações positivas e negativas, diretas ou 
indiretas, com a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, 
mencionando as relações de impacto e/ou dependência. 

Atendimento: � 

Observações 
Evidência:  
- Arquivo excell: Lista de aspectos e impactos negativos à biodiversidade. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P4C2i2 
Os métodos de produção na unidade produtiva rural levam em conta a 
capacidade de suporte do ecossistema. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C1i1 

Matriz ou lista de aspectos e impactos negativos à biodiversidade, 
atualizada, considerando a sua classificação por ordem de significância, 
coerente com a Política ou Termo de Compromisso, coerente com a 
escala, intensidade e risco das atividades e, sempre que possível, com 
as ações previstas no PABS. 

Atendimento: � 

Observações 
Evidência:  
- Arquivo excell: Lista de aspectos e impactos negativos à biodiversidade. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P5C1i2 
Levantamento dos impactos negativos à biodiversidade para o 
desenvolvimento de novos produtos, processos ou tecnologias. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C2i1 Plano de emergência para atendimento de desastres ambientais. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C2i2 Treinamento de colaboradores para prevenção de impactos negativos. Atendimento: � 

Observações 

Evidências:  
- Comunicado Interno CRSA, da Comissão de Responsabilidade Socioambiental referente a criação 
da Comissão em 2015 e ações realizadas em 2015 e ações previstas para 2016. Email enviado em 
21/12/2015. 
- Facilities – Comunicado – Campanha Consumo Racional de Papel, informando também o 
consumo de papel sulfite no mês de julho; enviado por e-mail em 23/08/2016 (enviado por 
Comissao_rsa para Erika Silva). 
- Relatório Ações 2016, emitido pela Comissão de Responsabilidade Socioambiental, contendo 
também os planos para 2017, apresentado no BR-EC (reunião entre Diretores e CEO). 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C2i3 
Práticas de prevenção e minimização de impactos à biodiversidade, aos 
recursos hídricos, ao solo e ao ar. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P5C3i1 

Registro quantitativo dos aspectos ambientais no exercício anterior 
conforme especificações técnicas do Instituto LIFE: consumo de água, 
utilização de energia, geração de resíduos, emissão de gases de efeito 
estufa e ocupação de área, conforme especificado pela metodologia 
LIFE 

Atendimento: � 

Observações 

Faturamento: relatório da Administração com relatório de auditores independentes (KPMG) de 
dezembro de 2015, onde o faturamento do ano de 2015 foi de 30.792.162 dólares. 
Área ocupada: 1893,22 m² (área ocupada pelo andar do prédio) (100% florestas costeiras da Serra 
do Mar). 
Resíduos não perigosos:  
Reciclagem= 2,115 t/ano; 
Aterro= 0,16 t/ano.  
Resíduos perigosos: 
Reciclagem: 0,0105 t/ano (lâmpadas usadas= 10,5 kg)  
Aterro: 0,0096 t/ano (pilhas: 9,6 kg). 
GEE:  
Escopo 1= 0,734322 tCO2e/ano, considerado os seguintes consumos: emissões fugidias de 
extintores e equipamentos de ar-condicionado.  
Escopo 2= 52,857219 tCO2e/ano, considerado o consumo de energia elétrica. 
Escopo 3= 313,497410 tCO2e/ano, considerando viagens a negócio.  
Energia: 
Energia da rede: 36,29320722 tep/ano (Planilha "Demonstrativo Consumo Energia 2015“, emitida 
pelo Condomínio Infinity, para o periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015). 
Petróleo e Derivados:  
Não possui veículos próprios. 
Água: 462,3 m³, bacia hidrográfica do Paraná (planilha "Demonstrativo Consumo Água 2015“ 
emitida pelo Condomínio Infinity, para o periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015). 
Resultados:  
IIB = 0,31406 
ACBmin = 4564,19 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C4i1 Programa de recuperação de áreas degradadas implementado. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C4i2 
As ações de enriquecimento e adensamento de áreas naturais 
consideram. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P5C4i3 

Destinação adequada de resíduos industriais, domésticos, florestais, de 
manutenção, de infraestrutura (estradas, edificações), agrícolas e da 
produção animal. 

Atendimento: � 

Observações 

Evidências: 
- CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL, emitido pela 
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, validade 27/10/2019, para a 
empresa Multilixo remoções de Lixo S/C Ltda como transportadora e para a empresa Sistema Nova 
Ambiental Ltda – EPP como entidade de destinação. 
- Transportadores de resíduos de grandes geradores, nº Limpurb 0131, para a razão Social Multilixo 
remoções de Lixo S/C Ltda, validade 12/07/2017. 
- Certificado de destinação de resíduos Sólidos recicláveis, emitidos pela empresa Multilixo em 
30/07/2015, referente ao período de janeiro a julho de 2015. 
- CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL, emitido pela 
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, validade 21/03/2018, empresa 
GREEN COMPANY CO2 BRASIL LTDA – EPP como atividade de Armazenamento de resíduos 
perigosos e para a empresa Apliquim Equipamentos e Produtos Químicos Ltda, como atividade 
Recuperação de mercúrio e/ou vidro de lâmpadas usadas. 
- CERTIFICADO DE DESCARTE APLIQUIM 06-2016 – ref. a descontaminação das lâmpadas 
usadas da empresa Green Company CO2 Brasil Ltda – EPP. 
- Relatório de Reciclagem do período de 26/09/2016 a 25/10/2016, emitido pela empresa FLACIPEL 
COM. DE APARAS E SUCATAS LTDA em 27/10/2016. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C4i4 Implementação de boas práticas de gestão de recursos hídricos. Atendimento: ⃝ 

Observações 
Não Aplicável. O efluente doméstico do escritório é destinado diretamente na rede coletora da 
SABESP. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C4i5 

Mitigação de danos em áreas com contaminação do lençol freático por 
uso de agrotóxicos e outros insumos (fertilizantes, vacinas, etc.) 
utilizados na produção.  

Atendimento: ⃝ 

Observações Não aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C4i6 Adoção de práticas de conservação de solos. Atendimento: ⃝ 

Observações Não aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P5C5i1 
Registros que demonstrem a ecoeficiência de processos produtivos e a 
tecnologia ambiental adotada. Atendimento: - 

Observações 

A empresa monitora o consumo de energia e água, porém sem relação com uma unidade que 
indique a ecoeficiência como, por exemplo, consumo/dias trabalhados.  A empresa monitora o 
consumo de papel por setor.   

Evidências:  
- Planilha excell "Consumo racional papel impressão - Graficos deptos“, ref. julho, agosto, 

setembro e outubro de 2016. 
- Gráficos em arquivo Power point "Água e Energia 2015“. 

(RM) (AM) Ação de Melhoria – AM: Adotar indicadores de ecoeficiência. 

Prazo Um ano. 

 

P5C5i2 

A organização ou produtor adota técnicas de manejo dentro das áreas 
produtivas que garantam a sobrevivência, deslocamento e reprodução 
de espécies nativas. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C6i1 
Ausência de queimadas para preparação da terra, colheita ou pós 
colheita. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C6i2 

No caso de uso de fogo obrigatório por lei para o controle fitossanitário, 
a organização ou produtor apresenta informações que justifiquem sua 
necessidade; e a autorização do órgão ambiental responsável. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P5C6i3 Plano de controle e mitigação de incêndios implementado. Atendimento: � 

Observações 

Evidências:  
- Auto de Vistoria do corpo de Bombeiros - AVCB nº 248953 emitido em 13 de Julho de 2016, vali-
dade até 28/06/2019. 
- Edifício Infinity - cronograma-treinamento de brigada. 
- Plano de Auxílio Mutuo do Condomínio Infinity, emitido em julho de 2014.  
- Lista de presença de treinamento de Brigadistas-2016, do dia 09/11/2016, com 7 colaboradores do 
ABN (entre eles XXX, XXX e XXX).  

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C7i1 

Plano de uso adequado de agrotóxicos e outros insumos utilizados na 
produção, coerente com a Política e demais documentos do Instituto 
LIFE relacionados ao tema. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C7i2 
Programa de Monitoramento Integrado de Pragas implementado, 
priorizando métodos físicos e biológicos de controle. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C8 

A organização ou produtor deve desenvolver estudos e práticas para 
conhecer e manter as características de fauna e flora nativas em sua(s) 
propriedade(s), coerente com a escala, intensidade e risco das 
atividades. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P5C9 

A organização ou produtor deve planejar a composição da paisagem no 
contexto regional, e considerando todas as propriedades que fazem 
parte do escopo da certificação. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C10 

A organização ou produtor deve planejar e manejar as áreas de 
produção de forma a contribuir com a estrutura e a composição da 
paisagem. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P5C11 

A organização ou produtor que utilize organismos geneticamente 
modificados deve avaliar, monitorar e gerenciar os riscos de forma a 
mitigar os seus impactos. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P6C1i1 

As ações de conservação e de uso sustentável da biodiversidade são 
planejadas, selecionadas, priorizadas e desenvolvidas considerando 
informações e metodologias científicas, e o conhecimento tradicional 
associado aplicável. 

Atendimento: � 

Observações 
Metodologia utilizada para o levantamento de campo: entrevistas, armadilhas fotograficas e rastros. 
Envolve análises estatisticas dos dados para modelagem de distribuição das espécies. Mackenzie 
2006. (Occupancy Modelling). 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P6C1i2 

A organização ou produtor considera como critérios de escolha para as 
suas ações de conservação da biodiversidade tanto informações de 
pesquisa e/ou do conhecimento tradicional associado sobre a região 
onde estas ações são desenvolvidas. 

Atendimento: � 

Observações 

Utilização do Doutorado de XXX -  Distribuição e Monitoramento de mamíferos de médio e grande 
porte em áreas protegidas na floresta atlântica costeira estado do Paraná Sula do Brasil. Referencia: 
Jorge et all 2013. Mammal Defaunetion as surrogate of tropical cascades in a biodiversity. ICMBio - 
Avaliação de risco de extinção do queixada, Anta e Onça Pintada de 2012. Plano de Ação Nacional 
para Conservação da Onça Pintada - ICMBio.    

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P6C1i3 

As ações realizadas ou apoiadas para o enriquecimento ou recuperação 
da biodiversidade de áreas naturais incluem critérios de origem de 
material genético, diversidade de espécies e métodos de recomposição 
(PRADs) reconhecidos cientificamente. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P6C2i1 

Os resultados dos projetos de conservação e/ou de uso sustentável da 
biodiversidade são avaliados e monitorados visando ao atendimento de 
seus objetivos. 

Atendimento: � 

Observações 

Conforme Termo de parceria por meio de doação com encargo, entre Banco ABN AMRO S.A 
CNPJ/MF nº 03.532.415/0001-02 e Instituto de Pesquisas Cananéia - IPeC CNPJ/MF nº 
03.240.278/0001-24, Apoio ao Projeto de Conservação de Mamíferos Ameaçados de Extinção no 
Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, o processo de monitoramento de resultados será 
realizado semestralmente, por tratar-se de projeto com temporalidade de ações peculiares, que 
necessitam de maior período de tempo para gerar resultados. Verificado que a Cláusula 3ª Das 
Obrigações das Partes, do termo de parceria, aponta a apresentação de Relatório técnico Parcial a 
cada 6 meses. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO  

 

Data: 16/12/2016 Organização auditada: Banco ABN AMRO S.A. 

 

 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 

                   Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775   CIC   CEP 81350-010   Curitiba   Paraná   Brasil 

                      Fone (41) 3316-3062 / 3070   Fax (41) 3316-3061    http://www.tecpar.br   email: cert@tecpar.br  
 

   20 
 

P6C2i2 

Os resultados dos projetos de conservação e de uso sustentável da 
biodiversidade são comparados com projetos similares, de pesquisa 
científica e do conhecimento tradicional associado, quando aplicável. 

Atendimento: � 

Observações 

Não há conhecimento tradicional associados as pesquisas vinculadas ao Projeto. Referências: 
Jorge et all 2013. Mammal Defaunetion as surrogate of tropical cascades in a biodiversity. ICMBio - 
Avaliação de risco de extinção do queixada, Anta e Onça Pintada de 2012. Plano de Ação Nacional 
para Conservação da Onça Pintada - ICMBio. O projeto também envolve análise estatisticas dos 
dados para modelagem de distribuição das espécies. Mackenzie 2006. (Occupancy Modelling).   

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P6C2i3 

Os resultados das análises dos projetos de conservação e de uso 
sustentável da biodiversidade são utilizados para a revisão das 
atividades realizadas. 

Atendimento: � 

Observações 
A Cláusula 3ª Das Obrigações das Partes, do termo de parceria, aponta a apresentação de 
Relatório Técnico Parcial a cada 6 meses. Dados serão avaliados para revisão das atividades 
quando aplicável. Projeto em fase inicial sem geração de dados até o momento. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P6C3i1 

Palestras, relatórios, publicações, material didático e informativos 
disponíveis gratuitamente em meio impresso ou digital, em linguagem 
acessível. 

Atendimento: � 

Observações 

O banco ABN AMRO SA se compromete a tornar público em seu website as informações que o 
instituto IPEC autorizar divulgar sobre os seus projetos de conservação da biodiversidade. Os 
resultados do Projeto devem ser utilizados para produção de artigos científicos, e Pós Doutorado do 
Pesquisador XXX, gestor do projeto junto ao IPeC. Divulgações serão acordadas entre as partes. 
Evidência coletada através de entrevistas com pesquisadores do IpeC.  

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P6C3i2 

Mecanismos de acesso ou transferência de conhecimentos sociais 
resultantes de ações e projetos para a conservação e o uso sustentável 
da biodiversidade. 

Atendimento: � 

Observações 
O resultado gerado pelo levantamento de informações do Projeto será entregue ao ICMBio no 
Objetivo 3, conforme cronograma estabelecido no Anexo II do Termo de Parceria ABN AMRO S.A e 
IPeC.   

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P7C1 
A organização ou produtor deve apresentar evidências da repartição de 
benefícios, quando aplicável e em conformidade com este princípio. Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P8C1i1 

A organização ou produtor apresenta um planejamento ambiental anual, 
contendo objetivos, metas e programas em relação aos impactos 
ambientais negativos de suas operações e ações de conservação 
desenvolvidas e/ou apoiadas. 

Atendimento: � 

Observações 

Evidências: 
- Atas de reunião da Comissão de Responsabilidade Socioambiental (arquivo excell 
"Atas_CRSA_2016“, ref. às reuniões dos dias 18/11/2016, 13/10/2016, 09/08/2016, 21/06/2016, 
10/06/2016 e 25/05/2016, contendo o planejamento das ações socioambientais. 
- Relatório Ações 2016, emitido pela Comissão de Responsabilidade Socioambiental, contendo 
também os planos para 2017. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P8C1i2 

Monitoramento dos resultados e indicadores, melhorias no desempenho 
ambiental ao longo do tempo e comprometimento com a melhoria 
contínua. 

Atendimento: � 

Observações 

Evidências: 
- Atas de reunião da Comissão de Responsabilidade Socioambiental (arquivo excell 
"Atas_CRSA_2016“, ref. às reuniões dos dias 18/11/2016, 13/10/2016, 09/08/2016, 21/06/2016, 
10/06/2016 e 25/05/2016, contendo o monitoramento das ações. 
- Planilha excell "Relatório Impressões Outubro 2016“, com informações de consumo de papel por 
setor. 
- Planilha excell "Consumo racional papel impressão - Graficos deptos“, ref. julho, agosto, setembro 
e outubro de 2016. 
- Gráficos em arquivo Power point "Água e Energia 2015“. 
- Planilha excell "Resíduos 2015“. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

P8C1i3 

Monitoramento dos impactos das práticas potencialmente 
contaminadoras dos recursos hídricos, do solo e do ar, através da 
realização de análises aplicáveis para a água, o solo e atmosfera. 

Atendimento: ⃝ 

Observações Não Aplicável. Auditoria de Certificação. 

(RM) (AM) - 

Prazo - 
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P8C2i1 

Plano de Ação para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS), 
contendo objetivos e metas das ações realizadas e/ou apoiadas para a 
conservação da biodiversidade, coerente com a escala, intensidade e 
risco das atividades. 

Atendimento: � 

Observações 

O plano de ação das ações de conservação está vinculado ao Projeto de Conservação de 
Mamíferos Ameaçados de Extinção no Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar detalhado pelo 
IPeC no Cronograma de ações Anexo II do Termo de Parceria. As ações estão em fase incial  e os 
monitoramentos serão realizados pelo ANB AMRO S.A através de relatórios semestrais que o IPeC 
deve encaminhar.  

(RM) (AM) - 

Prazo - 

 

5.2 Índice de Impacto à Biodiversidade 
 

Índices Anterior Atual Observações 

IIB - 0,31406 O IIB foi calculado pela primeira vez nesta avaliação por 
se tratar de auditoria de certificação. 

Índices Ambientais 

Água - 0,00021 - 

Resíduos - 0,00108 - 

Emissões - 1,33675 - 

Energia - 0,15183 - 

Área - 0,08044 - 

Todos os índices acima variam de 0 a 1.000. 

 

5.3 Desempenho mínimo e realizado em Ações de Conservação da Biodiversidade 

 

ACB Anterior Atual Observações 

ACBmínimo - 4564,19 O ACBmínimo foi calculado pela primeira vez nesta avaliação 
por se tratar de auditoria de certificação. 

ACBrealizado - 5433,72 Ações de conservação vinculadas ao objetivo 01 do Projeto 
para conservação de grandes mamíferos ameaçados de 
extinção da Serra do Mar. 
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5.4 Plano de Ações para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS) 

 

Projeto Objetivo Geral Ações realizadas Localização Temporalidade 

Projeto de conservação de 

mamíferos ameaçados de 

extinção no corredor de 

biodiversidade da Serra do Mar. 

 

 

 

 

Conservação de Grandes Mamíferos 

Realizar estudos para avaliar a ocupação 

atual da onça-pintada (Panthera onca). 

Ação de abrangência regional por 

ocorrer em São Paulo e Paraná. Espécie 

em Perigo Crítico, Apêndice I do Cites.  

Floresta costeira da Serra do Mar. 

Corredor da Serra do 

Mar Paraná e Sul de São 

Paulo. (área de 600.000 

ha) 

Tempo de ação 1 ano – 2016 2017. Em andamento. 

Início m Abril de 2016, Imagem de entrevista com o 

gestão do PARNA Sant Hilaire. 

Avaliação em campo Reserva Biológica Bom Jesus Gestão 

ICMBio, RPPN Guaricica, gestão da SPVS. Onde as 

entrevistas já foram realizadas. Foram avaliados até o 

momento 13 de 50 quadrantes com aproximadamente 

52 entrevistas, processo que é parte do objetivo 01.  

Entrevista de campo realizada com Chefe da Reserva 

Biológica Bom Jesus, Sra XXX – ICMBio. E RPPN Guaricica, 

Gestor da Unidade Sr XXX. 

Projeto de conservação de 

mamíferos ameaçados de 

extinção no corredor de 

biodiversidade da Serra do Mar. 

 

 

Conservação de Grandes Mamíferos 

Realizar estudos para avaliar a ocupação 

atual do queixada (Tayassu pecari). 

Ação de abrangência regional por 

ocorrer em São Paulo e Paraná. Espécie 

em Perigo Crítico, Apêndice II do Cites.  

Floresta costeira da Serra do Mar. 

Corredor da Serra do 

Mar Paraná e Sul de São 

Paulo. (área de 600.000 

ha) 

 

Tempo de ação 1 ano – 2016 2017. Em andamento. 

Parque Nacional Guaricana, fotos e videos com 

avistamento da espécie. Semelhante ao processo que 

será realizado no Projeto Atual. 

Projeto de conservação de 

mamíferos ameaçados de 

extinção no corredor de 

biodiversidade da Serra do Mar. 

 

Conservação de Grandes Mamíferos 

Realizar estudos para avaliar a ocupação 

atual da anta (Tapirus terrestris). 

Ação de abrangência regional por 

ocorrer em São Paulo e Paraná. Espécie 

Em Perigo, Apêndice II do Cites.  

Floresta costeira da Serra do Mar. 

Corredor da Serra do 

Mar Paraná e Sul de São 

Paulo. (área de 600.000 

ha) 

 

Tempo de ação 1 ano – 2016 2017. Em andamento. 

Início em Abril de 2016, Imagem de entrevista com o 

gestão do PARNA Sant Hilaire. Registro fotográfico de 

Pegada de Anta na Serra de Guaratuba. Parque Nacional 

Guaricana, fotos e videos com avistamento da espécie. 
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Projeto Objetivo Geral Ações realizadas Localização Temporalidade 

Projeto de conservação de 

mamíferos ameaçados de 

extinção no corredor de 

biodiversidade da Serra do Mar. 

 

Conservação de Grandes Mamíferos 

Levantar Dados de Ocorrrencia de 

Mamíferos de Médio e Grande Porte. 

Lista adicional de espécies ameaçadas 

de estinção.  

Corredor da Serra do 

Mar Paraná e Sul de São 

Paulo. (área de 600.000 

ha) 

Tempo de ação 1 ano – 2016 2017. Em andamento. 

Parque Nacional Guaricana, fotos e videos com 

avistamento da espécie. Exemplo de algumas espécies 

que irão compor a lista geral: Exemplo: Puma concolor 

(susuarana). Processo semelhante ao Projeto Atual. 

Projeto de conservação de 

mamíferos ameaçados de 

extinção no corredor de 

biodiversidade da Serra do Mar. 

 

Conservação de Grandes Mamíferos – 

Termo de Parceia. 

Parceria com a ONG IpeC, para 

conservação de grandes mamíferos. 

Corredor da Serra do 

Mar Paraná e Sul de São 

Paulo. (área de 600.000 

ha) 

Tempo de ação de 5 anos, atrelado a renovações anuais 

por via de aditivos contratuais. 
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5.4.1. Classificação e pontuação 

 

Projeto Cadastro Pontuação 

Projeto de conservação de mamíferos ameaçados de extinção no 

corredor de biodiversidade da Serra do Mar. 

Realizar estudos para avaliar a ocupação atual da onça-pintada 

(Panthera onca) 

G4.I8 1418,23 

Projeto de conservação de mamíferos ameaçados de extinção no 

corredor de biodiversidade da Serra do Mar. 

Realizar estudos para avaliar a ocupação atual do queixada (Tayassu 

pecari) 

G4.I8 1382,23 

Projeto de conservação de mamíferos ameaçados de extinção no 

corredor de biodiversidade da Serra do Mar. 

Realizar estudos para avaliar a ocupação atual da anta (Tapirus 

terrestris). 

G4.I8 1350,23 

Projeto de conservação de mamíferos ameaçados de extinção no 

corredor de biodiversidade da Serra do Mar. 

Levantar Dados de Ocorrrencia de Mamíferos de Médio e Grande 

Porte. 

Lista adicional de espécies ameaçadas de estinção. 

G4.I8 858,23 

Projeto de conservação de mamíferos ameaçados de extinção no 

corredor de biodiversidade da Serra do Mar. 

Parceria com a ONG IpeC, para conservação de grandes mamíferos. 

G4.I3 424,8 
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5.5 Comentários da Consulta Pública 

 

A Consulta Pública foi realizada no período de 30/11 a 14/12/16, através da disponibilização do questionário no site do Tecpar Cert (www.tecparcert.com.br) e 
envio do questionário às partes interessadas que possam ter, de alguma forma, interesse em relação ao processo de Certificação LIFE do Banco ABN AMRO. A 
lista de organizações ou indivíduos incluiu os seguintes atores: Fornecedores; Clientes; Órgãos Ambientais; Comunidades do entorno; Entidades ambientalistas; 
Instituições de ensino e pesquisa. Recebemos o retorno de 01 (uma) parte interessada, conforme disposto abaixo:    
 
Organização: Instituto Por Mais Alguém 
Cargo: Fundadora e coordenadora de projetos 
Endereço: Rua do Rocio, nº 423 conj. 209 Vila Olímpia 
Cidade/Estado/CEP: São Paulo, Sp, CEP 04552-000 
Telefone: 011 99511-2742 / 2888- 7565       Fax: nao tem 
E-mail: ana@pormaisalguem.org.br 
 
1. O/A senhor/a conhece a organização Banco ABN AMRO S.A.?   

Sim  
 
2. O/A senhor/a conhece as ações de conservação realizadas pelo Banco ABN AMRO S.A.? 

Sim,  mas superficialmente.  Minha percepção é que na época do Fabio Barbosa ele conseguiu trazer para o banco a filosofia da sustentabilidade e associar a 
marca a esse valor. Mas depois da aquisição e tomada de controle pelo Santander até agora tive pouco contato com o que o Banco Amro passou a fazer.    
  
 
3. Qual sua opinião sobre os impactos à biodiversidade gerado pelas atividades e operações realizadas pelo Banco ABN AMRO S.A.? 
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Acredito que o impacto do Banco Abn Amro seja indireto, não direto, considerando as áreas de atuação onde  hoje ele oferece produtos e serviços, que geram 
sim bastante impacto ambiental. Tanto energia como commodities em algum momento fazem uso de recursos naturais e isso  Desconheço se existe políticas 
internas do Banco para incentivar positivamente praticas sustentáveis. Gostaria, contudo de conhecê-las se houver.          
 Por outro lado, no tocante ao próprio funcionamento da empresa, desconheço o impacto que esta possa gerar.   
 
4. Qual sua opinião sobre as ações de conservação realizadas pelo Banco ABN AMRO S.A.  

Considero muito importante que haja essa preocupação do Banco, creio que poderiam ser mais divulgadas e realmente não sei até que ponto o Banco esta 
envolvido nessas ações ou é apenas um financiador.  
 

Comentário da Organização Auditada: Em relação ao processo de divulgação, esta é uma tarefa que ocorrerá a partir do processo de Certificação e depende de 
aprovação da Instituição parceira, o IpeC, que também possui interesse no processo de divulgação de suas ações.  
Sobre a lógica da medotologia Life, o ABN AMRO S.A é um apoiador de uma organização terceira, que neste caso é o IpeC, que realiza ações de conservação, 
conforme descrições deste relatório de auditoria, onde o ABN também possui responsabilidade sobre o monitoramento destas ações e para tanto o envolvimento 
de sua equipe no projeto de conservação de grandes mamíferos da Serra do Mar. Em Relação as políticas socioambientais do Banco ABN AMRO S.A, estas são 
divulgadas no Site da Organização: site www.abnamro.com.br. Link para download localizado em: "downloads/outros relatórios/controle de risco/relatório de 
risco socioambiental“. 
 

 

5.6 Comentários da Revisão Independente 

 

Foi realizado um Parecer Técnico a partir da análise dos seguintes itens: cumprimento dos objetivos propostos na auditoria de certificação; tratamento das de-
mandas provenientes da consulta pública; adequação dos impactos e ações de conservação da biodiversidade da organização ao escopo de certificação certifica-
do. Concluiu-se que a Organização Auditada atende a todos os indicadores essenciais aplicáveis e é recomendada a concessão da Certificação LIFE. Porém, as 
Ações de Melhoria apontadas neste relatório devem ser atendidas pelo Banco ABN AMRO, considerando os prazos descritos e serão verificadas na próxima audi-
toria (1º acompanhamento). 
 


