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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB
Este Relatório de Sustentabilidade refere-se ao período de 1º de janeiro a 31 de agosto de
2019 e renova o compromisso de transparência assumido pela Companhia de
Processamento de Dados do Estado – Prodeb conforme sua Política de Responsabilidade
Social e Corporativa.
1. CONCEITUAÇÃO
Sustentabilidade: atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, de forma
equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais e contribuindo para a preservação
das futuras;

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
2.1. Constituem diretrizes da Política de Responsabilidade Social Corporativa da Prodeb, aprovada
pelo Conselho de Administração em 29 de março de 2019:
•

Incorporar e disseminar internamente os conceitos de Responsabilidade Social como parte
da sua cultura de gestão;

•

Estimular seus clientes, fornecedores e colaboradores a valorizarem os paradigmas
relacionados à Responsabilidade Social;

•

Promover ações de Investimento Social entre os clientes, fornecedores e colaboradores,
capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais equilibrada e justa;

•

Estruturar, divulgar, implementar e incentivar a prática do voluntariado entre os
colaboradores, levando em consideração as motivações e competências pessoais de cada
um, os critérios e metas estabelecidas pela empresa, além de oferecer oportunidades que
desenvolvam a capacidade de liderança dos voluntários, de forma a qualificar a sua atuação
social;

•

Divulgar os resultados advindos da prática de Responsabilidade Social de forma ampla e
transparente, inclusive, por meio de publicação do Relatório Social, como forma de prestar
contas à sociedade e de referenciar a atuação de outros atores sociais;

•

Promover e/ou apoiar de forma sistemática e contínua ações que promovam a
democratização da informação e do acesso aos serviços públicos, bem como a inclusão sócio digital;

•

O processo de doação de bens em desuso na PRODEB deve zelar e contribuir de forma
efetiva para o desempenho de ações voltadas à inclusão social e digital e a preservação do
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meio ambiente.
2.2.Constituem compromissos da PRODEB com o meio ambiente e a responsabilidade
socioambiental, com base no art.13 do Código de Conduta e Integridade, aprovado pelo Conselho
de Administração em 29 de março de 2019:
•

atuar em conformidade com o princípio da sustentabilidade, comprometendo-se com o
desenvolvimento social, com respeito às culturas locais, priorizando o uso de recursos
naturais renováveis e com utilização responsável e eficiente dos recursos econômicos,
atendendo às gerações atuais e preservando os direitos das gerações futuras;

•

zelar para que todos os seus colaboradores desenvolvam uma consciência socioambiental e
contribuam para a preservação do meio ambiente dentro e fora da PRODEB;

•

atuar de forma a minimizar os impactos socioambientais dos seus empreendimentos,
buscando o restabelecimento do equilíbrio ambiental em seus aspectos físicos, biológicos,
sociais e culturais na sua área de convivência;

•

utilizar de maneira consciente, racional, responsável e sustentável os recursos naturais
indispensáveis para o desenvolvimento dos seus negócios, respeitando a biodiversidade;

•

promover ações de eficiência tecnológica e desenvolver a responsabilidade ambiental;

•

incorporar critérios socioambientais aos processos de gestão da PRODEB e às suas relações
com parceiros de negócios e fornecedores;

•

promover e participar de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, interagindo
ativamente com a comunidade acadêmica e científica para o desenvolvimento sustentável.

3. AÇÕES REALIZADAS
3.1. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Descarte e coleta seletiva (papel, plástico, resíduo eletrônico e lâmpada fluorescente)

Instalação de novos conteiners para
melhorar
as
condições
de
armazenamento dos resíduos sólidos
recicláveis.
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Descarte de Resíduos Eletrônicos

Descarte de Lâmpadas Fluorescentes

3.2. RESPONSABILIDADE SOCIAL
Ações do programa Qualidade de Vida da Prodeb

Em parceira com o programa Sou Mais
Saúde do Planserv, recebemos a visita de
profissionais para aferir pressão arterial e
realização bioimpedância, teste de glicemia,
além de prover orientações de saúde.

Ação proposta pelo Programa Qualidade
de Vida da Prodeb para captação de
doadores de sangue e cadastro de
doadores de medula óssea.
O Hemóvel esteve na empresa e foram
doadas 101 bolsas de sangue e realizados
141 cadastros de doadores de medula.
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Campanha Aqueça Uma Vida, contemplando o
abrigo de idosos Lar Irmã Maria Luiza para receber
as doações dos cobertores.

Prodeb apoia maratona de programação com duração de 36 horas - Evento Solidário Apoio ao
Hackathon.
Com apoio da Prodeb e Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Secti), o Hackathon, que é
uma maratona de programação com objetivo de
buscar soluções inovadoras para problemas do
cotidiano, trouxe, desta vez, o tema solidariedade . O
evento tinha a proposta de encontrar soluções
práticas para os problemas das ONGs. Estes
problemas estão concentrados nos setores de gestão
do voluntariado, comunicação, documentação e
capacitação. A Prodeb apoiou o evento
provendo rede Wi-fi e rede cabeada.

Programas sociais

O Coral Prodeb realiza apresentações
em datas comemorativas e conta
com a participação de funcionários
da Prodeb, promovendo a integração
entre os coralistas participantes e os
demais colaboradores.
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Treinamentos
Formação de Brigada de Incêndio da Prodeb

A primeira turma do treinamento para
formação da brigada de incêndio realizou as
aulas teóricas e práticas. Além de cumprir a
Lei 12929/13, o objetivo do treinamento foi
proporcionar aos participantes, as condições
mínimas para a formação e reciclagem da
brigada de incêndio da Prodeb.

Assessoria de Controle Interno da Prodeb promove debate sobre a ISO 37001 - Sistema de Gestão
Antissuborno

A Prodeb recebeu a visita do vice-presidente da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade
(Abrac), Jefferson Carvalho, que abordou o tema Sistema de Gestão Antissuborno, desenvolvido pela
ISO (International Organization for Standardization).
Durante a palestra, Jefferson ressaltou a importância da referida ISO como norma de desempenho
dentro das organizações, desde pagamentos de pequenos serviços até os de grande porte.

Canal de Escuta dos Colaboradores

Foi disponibilizada a ferramenta Ética Online para registro de
informações, reclamações ou esclarecimento de dúvidas,
contribuindo para a manutenção de um ambiente corporativo
ético, transparente e produtivo.
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Instituição do Código de Conduta e Integridade
O Código de Conduta e Integridade da Prodeb institui
princípios e valores que norteiam as relações da Companhia
com a sociedade, clientes, parceiros e colaboradores,
ressaltando condutas éticas e transparentes, repudiando e
denunciando a prática de atos de corrupção.
Foi desenvolvida uma campanha para disseminação e
conscientização dos colaboradores durante 37 dias,
reforçando ações de confiança e bem estar coletivo.

Ampliação de canais internos de comunicação

O projeto surgiu da idéia de substituir os
informativos dos murais físicos por
conteúdos digitais.
Utilizando um software de sinalização digital
(digital signage) e o uso de aplicativos (apps),
é possível coletar, em tempo real, conteúdos
de variadas fontes e apresentá-los através de
notícias, vídeos, postagens de redes sociais e
outros.

3.3. RESPONSABILIDADE ECONÔMICA
Impressão Corporativa
O serviço de outsourcing de impressão envolve o fornecimento de impressoras adequadas à
demanda de impressões da Prodeb, cartuchos de tinta e mão-de-obra especializada para assistê ncia
técnica dos equipamentos, promovendo maior agilidade e eficiência.

