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GRIPadrões GRI Item Pág. Omissão

GRI 101: Fundamentos

Perfil da Organização  

102-1 Nome da Organização 16

102-2 Principais atividades, marcas, produtos 
e serviços 30-33

102-3 Localização da sede da organização 28

102-4 Localização das operações 139

102-5 Controle acionário e forma jurídica da 
organização 28

102-6 Mercados em que a organização atua 30-36

102-7 Porte da organização 41

102-8 Informações sobre empregados e outros 
trabalhadores 41-45

GRI 102: 
Divulgação 
Geral

102-9 Cadeia de fornecedores da organização

102-10 Mudanças significativas ocorridas na 
organização ou em sua cadeia de fornecedores 113; 115

102-11 Abordagem ou princípio da precaução 66

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente Não procede

O Parque não adere a nenhuma carta, 
princípio ou outras iniciativas desenvol-
vidas externamente, porém (escrever 
sobre o alinhamento do Parque sobre 
os ODS)

102-13 Participação em associações 119  

Estratégia  

102-14 Declaração do presidente 16-26  

Ética e integridade  

102-16 Valores, princípios, padrões e normas 
de comportamento 75-77  

Sumário de conteúdo GRI (GRI 102-55)
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Governança  

102-18 Estrutura de governança  37-39  

Engajamento de partes interessadas  

102-40 Lista de grupos de stakeholders 139  

102-41 Acordos de negociação coletiva Não procede
As relações de trabalho dos funcioná-
rios no Parque não estão amparadas 
por negociação coletiva.

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 139  

102-43 Abordagem adotada pela organização 
para envolver os stakeholders 140-141  

102-44 Principais tópicos e preocupações 
levantadas Prática do relato 140-141  

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas Não procede

O Parque não tem personalidade jurídica 
e sua administração financeira é realizada 
por meio de uma fundação de apoio 
credenciada na UFRJ.

102-46 Definição do conteúdo do relatório e 
limites dos temas materiais 137-144; 147  

102-47 Lista dos temas materiais 141-144; 147  

102-48 Reformulações de informações 134  

102-49 Alterações no relatório 144  

102-50 Período do relatório 137  

102-51 Data do relatório anterior mais recente 137  

102-52 Ciclo de relato do relatório 137  

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório 144  

102-54 Abordagem do relatório de acordo com 
os Padrões GRI 137  

102-55 Sumário de conteúdo GRI 148-153  

102-56 Asseguração externa Não procede Não foi realizada uma verificação exter-
na deste relatório
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Padrões GRI Item Pág. Omissão

Temas materiais

Integração Empresas-Universidade

GRI 103

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 87-93; 147

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes não procede

O parque não possui uma política espe-
cífica para gerir o tema especificamente, 
todavia, o planejamento estratégico do 
Parque 2016-2045 determina a sua 
visão para 2045 e os objetivos a serem 
alcançados até 2020.

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão não procede

O Parque está construindo os instru-
mentos de avaliação da eficácia e os 
resultados da sua forma de gestão.

Qualidade de vida no Parque

GRI 103

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 46-61

Para ver em detalhes a Política de 
Integridade e Transparência da Fundação 
COPPETEC entra no site eletrônico da 
Fundação por meio do link: http://www.
coppetec.coppe.ufrj.br/site/documentos/
politica_integridade_2017.pdf

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes 46-61  

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão 46-61  

Diversidade de setores econômicos e porte das empresas

GRI 103

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 103-111; 147  

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes não procede

O parque não possui uma política espe-
cífica para gerir o tema especificamente, 
todavia, o planejamento estratégico do 
Parque 2016-2045 determina a sua 
visão para 2045 e os objetivos a serem 
alcançados até 2020.

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão não procede

O parque não possui uma política espe-
cífica para gerir o tema especificamente, 
todavia, o planejamento estratégico do 
Parque 2016-2045 determina a sua 
visão para 2045 e os objetivos a serem 
alcançados até 2020.
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Padrões GRI Item Pág. Omissão

Interação entre as empresas de vários portes

GRI 103

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 96-103; 147  

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes não procede

O parque não possui uma política espe-
cífica para gerir o tema especificamente, 
todavia, o planejamento estratégico do 
Parque 2016-2045 determina a sua 
visão para 2045 e os objetivos a serem 
alcançados até 2020.

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão não procede

O parque não possui uma política espe-
cífica para gerir o tema especificamente, 
todavia, o planejamento estratégico do 
Parque 2016-2045 determina a sua 
visão para 2045 e os objetivos a serem 
alcançados até 2020.

Engajamento de pessoas

GRI 103

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 46-61; 147  

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes 46-61  

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão 46-61  

Mobilidade

GRI 103

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 60-61; 147  

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes não procede

O Parque não tem uma política de 
Mobilidade. Porém possui ações que dão 
conta do tema.

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão não procede

O Parque não tem uma política de 
Mobilidade. Porém possui ações que dão 
conta do tema.
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Padrões GRI Item Pág. Omissão

Série 200 (tópicos econômicos)

Transparência e Integridade

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 83-85; 155  

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes não procede

O Parque Tecnológico não possui uma 
política de ética e integridade própria. 
Contudo, adere à Política de Integridade e 
Transparência da Fundação Coordenação 
de Projetos, Pesquisas e Estudos Tec-
nológicos – COPPETEC, tendo em vista 
que a gestão financeira e operacional do 
Parque recebe o apoio da Fundação.

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão não procede

O Parque Tecnológico não possui uma 
política de ética e integridade própria. 
Contudo, adere à Política de Integridade e 
Transparência da Fundação Coordenação 
de Projetos, Pesquisas e Estudos Tec-
nológicos – COPPETEC, tendo em vista 
que a gestão financeira e operacional do 
Parque recebe o apoio da Fundação.

Desempenho Econômico

GRI 103

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 70-72  

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes não procede

A gestão financeira do Parque Tecnológi-
co compreende um conjunto de ações e 
procedimentos administrativos que visam 
maximizar os resultados econômicos e 
financeiros da organização. Essa gestão 
é feita por uma fundação de apoio à univer-
sidade, a Fundação COPPETEC, que atua 
como entidade gestora, nos moldes do que 
dispõe a Lei nº 8.958/94, que disciplina a 
atuação de tais Instituições.

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão não procede

A gestão financeira do Parque Tecnológi-
co compreende um conjunto de ações e 
procedimentos administrativos que visam 
maximizar os resultados econômicos e 
financeiros da organização. Essa gestão 
é feita por uma fundação de apoio à univer-
sidade, a Fundação COPPETEC, que atua 
como entidade gestora nos moldes do que 
dispõe a Lei nº 8.958/94, que disciplina a 
atuação de tais Instituições.

201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído 72-73 (Gestão Financeira)  
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Padrões GRI Item Pág. Omissão

Série 300 (tópicos ambientais)

Efluentes e resíduos (Descarte de resíduos e efluente)

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 72-75; 147

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes 72-75

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão 72-75

GRI 306: 
Efluentes e 
resíduos

306-2 Peso total de resíduos, 
discriminado por tipo e método 
de disposição

72-75

Série 400 (tópicos sociais)

Emprego 

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite 39-41; 147  

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes 39-41  

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão 39-41  

GRI 401: 
Emprego

401-1 Novas contratações de 
colaboradores e rotatividade de 
empregados

43-44  

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão

103-1 Explicação da materiali-
dade e seu limite

39-41  

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes não procede

O Parque não tem uma política de 
gestão de pessoas. Todavia, em 2018, 
iniciamos a construção de uma Polí-
tica Contínua de Desenvolvimento de 
Pessoas (PCDP), porém ainda não está 
finalizada e tampouco implantada.

103-3 Avaliação da abordagem 
de gestão não procede

O Parque não tem uma política de 
gestão de pessoas. Todavia, em 2018, 
iniciamos a construção de uma Polí-
tica Contínua de Desenvolvimento de 
Pessoas (PCDP), porém ainda não está 
finalizada e tampouco implantada.

GRI 404: 
treinamento 
e Educação

GRI 404-1 Média de horas 
de treinamento por ano, por 
empregado

48; 147  


