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STANDARD GRI (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DO PARQUE TECNOLÓGICO DA UFRJ - 2019) (GRI 102-55)

Padrões GRI Item Página Omissão

GRI 101: Fundamentos

GRI 102
Divulgação Geral

Perfil da Organização

102-1 Nome da Organização Parque Tecnológico da UFRJ

102-2 Principais atividades, marcas, produtos e 
serviços

a. Atividades da organização 24, 25

b. Principais marcas, produtos e serviços 22, 23

102-3 Localização da sede da organização

A sede do Parque Tecnológico está localizada na 
Cidade Universitária na Rua Aloísio Teixeira, 278 - 
Prédio 2 - Ilha da Cidade Universitária - Rio de Janeiro, 
RJ. Cep: 21941-850

102-4 Localização das operações
As operações do Parque ocorrem no Brasil, tendo, 
contudo, uma sala no Parque TusPark que podem ser 
ocupadas por empreendedores/empresas residentes.

102-5 Controle acionário e forma jurídica da 
organização

O Parque é um projeto da UFRJ, sem personalidade 
jurídica, ligado diretamente ao gabinete do Reitor

102-6 Mercados em que a organização atua

a.i. Localizações geográficas nas quais produtos e 
serviços são oferecidos

Atualmente, o serviço prestado pelo Parque tem 
como localização geográfica a sede e a unidade Polo 
de Biotecnologia do Parque, ambos localizados na 
Cidade Universitária

a.ii. Setores cobertos

a.iii. Tipos de clientes e beneficiários
Startups, empresas de pequeno e médio porte, 
centro de pesquisas de empresas de grande porte, 
laboratório da UFRJ e a UFRJ como um todo

102-7 Porte da organização

a.i. Número total de empregados 28, 29

a.ii. Número total de operações Não monitoramos essa informação
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Padrões GRI Item Página Omissão

GRI 101: Fundamentos

GRI 102
Divulgação Geral

a.iii. Receita Líquida 40

a.iv. Capitalização total (para organizações do setor 
privado) Não procede O Parque Tecnológico não é uma organização do setor 

privado.

a.v. Quantidade de produtos ou serviços fornecidos ou 
prestados Não monitoramos essa informação

102-8 Informações sobre empregados e outros 
trabalhadores

a. Número total de empregados por contrato de 
trabalho, por gênero 28, 29

b. Número total de empregados por contrato de 
trabalho, por região 28, 29

c. Número total de empregados por tipo de emprego, 
por gênero 28, 29

d. Informar se uma parcela significativa das 
atividades é realizada por trabalhadores que não são 
empregados (estagiários, aprendizes etc.)

Não procede Estagiários e jovens aprendizes não executam uma 
parcela significativa das atividades da instituição.

e. Quaisquer variações significativas dos números 
apresentados nos indicadores acima Não procede Não houve variação significativa dos números 

apresentados nos indicadores acima

f. Uma explicação de como os dados foram coletados

No início do ano de 2020, o setor de sustentabilidade 
dispara um questionário a ser preenchida pelas áreas 
responsáveis por controlar e monitorar os dados 
acima.

102-9 Cadeia de fornecedores da organização 73, 74

102-10 Mudanças significativas ocorridas na 
organização ou em sua cadeia de fornecedores Não procede

a.i. Mudanças nas operações ou em sua localização Não houve mudanças nas operações ou em sua 
localização

a.ii. Mudanças na estrutura do capital social e outras 
atividades de formação, manutenção, alteração de 
capital

Não procede
Não houve mudanças na estrutura do capital social 
e outras atividades de formação, manutenção, 
alteração de capital
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Padrões GRI Item Página Omissão

GRI 101: Fundamentos

GRI 102
Divulgação Geral

a.iii. Mudanças na localização de fornecedores, 
na estrutura da cadeia ou nas relações com os 
fornecedores, incluindo no processo de seleção e 
exclusão.

73, 74

102-11 Abordagem ou princípio da precaução
O Programa Parque Verde é realizado visando à 
diminuição dos impactos das nossas operações no 
meio ambiente. (46, 47)

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente Não procede
O Parque não adere e nenhuma carta, princípio ou outras 
iniciativas desenvolvidas externamente, porém (escrever 
sobre o alinhamento do Parque sobre os ODS)

102-13 Participação em associações 76

Estratégia

102-14 Declaração do decisor mais graduado da 
organização 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento 51

Governança

102-18 Estrutura de governança

a. Estrutura de governança da organização, incluindo 
comitê sob o mais alto órgão de governança 24, 26, 27

b. Comitês responsáveis pela tomada de decisões 
sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais Não procede

O Parque não possui comitês responsáveis pela 
tomada de decisões sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais  

Engajamento de partes interessadas

102-40 Lista de grupos de stakeholders
11, 12 (Acesse: https://www.parque.ufrj. br/wp-
content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf, 
páginas 139, 140, 141 e 142)

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

https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
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Padrões GRI Item Página Omissão

GRI 101: Fundamentos

GRI 102
Divulgação Geral

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 11, 12 (Acesse: https://www.parque.ufrj. br/wp-content/
uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf, páginas 139, 140, 141 e 142)

102-43 Abordagem adotada pela organização para 
envolver os stakeholders

11, 12 (Acesse: https://www.parque.ufrj. br/wp-content/
uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf, páginas 139, 140, 141 e 142)

102-44 Principais tópicos e preocupações 
levantadas Prática do relato

a.i. Como a organização respondeu a essas questõs 
e preocupações, inclusive mediante elaboração de 
relatórios

11, 12 (Acesse: https://www.parque.ufrj. br/wp-content/
uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf, páginas 139, 140, 141 e 142)

a.ii. Grupos de partes interessadas que levantaram 
cada um dos temas e preocupações mencionados

11, 12 (Acesse: https://www.parque.ufrj. br/wp-content/
uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf, páginas 139, 140, 141 e 142)

Práticas de relato

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas 89, 90, 93

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limites 
dos temas materiais

a. Explicação do processo para a definir o conteúdo do 
relatório e os limites dos tópicos 98

b. Explicação de como a organização aplicou os 
Princípios para a definição do Conteúdo do Relatório 98

102-47 Lista dos temas materiais 11, 12, 98 (Acesse: https://www.parque.ufrj. br/wp-content/
uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf, páginas 139, 140, 141 e 142)

102-48 Reformulações de informações 28, 43, 45, 71, 72

102-49 Alterações no relatório Não houve alteração significativa em relação aos períodos cobertos por 
relatórios anteriores no que se refere ao Escopo e Limites de aspectos

102-50 Período do relatório 01/01/2019 à 31/12/2019

102-51 Data do relatório anterior mais recente Relatório de 2018 foi lançado em julho de 2019

102-52 Ciclo de relato do relatório Anual. Desde 2014, observam-se as diretrizes GRI-G4 para elaboração do 
Relatório de Sustentabilidade.

https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
https://www.parque.ufrj. br/wp-content/uploads/2019/08/12.-Sobre-o-Relatorio.pdf
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Padrões GRI Item Página Omissão

GRI 101: Fundamentos

GRI 102
Divulgação Geral

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório sustentabilidade@parque.ufrj.br

102-54 Declaração de elaboração do relatório de 
acordo com Standards GRI

“Este relatório foi preparado de acordo com os 
Standards da GRI: opção Essencial”

102-55 Sumário de conteúdo GRI 100

102-56 Verificação externa Não procede Não foi realizada uma verificação externa deste 
relatório

Temas materiais

GRI 103
Abordagem de gestão

Integração Empresas-Universidade

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 57, 58, 59, 60, 61

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

O parque não possui uma política específica 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
O Parque está construindo os instrumentos de 
avaliação da eficácia e os resultados da sua forma de 
gestão.

Valor contratado pelas empresas do Parque em 
termos de cooperação com a UFRJ 64, 65, 67, 68

Valor desembolsado pelas empresas do Parque em 
termos de cooperação com a UFRJ 64, 65, 68

Valor contratado pelas empresas do Parque em 
termos de cooperação com a UFRJ, por modalidade 67

Valor contratado pelas empresas do Parque em 
termos de cooperação com a UFRJ, por centros 
acadêmicos

65

Valor contratado pelas empresas do Parque em 
termos de cooperação com a UFRJ, por unidade 66

Número de eventos promovidos no âmbito academia-
empresa. 66
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Padrões GRI Item Página Omissão

Temas materiais

GRI 103
Abordagem de gestão

Diversidade de setores econômicos e porte das empresas

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 70

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

O parque não possui uma política específica 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

O parque não possui uma política específica 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.

Número de empresas total por setor em 2019. 53

Número de empresas total, por porte. 53

Número de empresas que ingressaram em 2019.

Interação entre as empresas de vários portes

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 60, 61, 62, 63

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

O parque não possui uma política específica 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

O parque não possui uma política específica 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 Página Omissão

Temas materiais

GRI 103
Abordagem de gestão

Número de mecanismos de proteção intelectual 
desenvolvidos no âmbito de parcerias entre empresas 
residentes.

72, 73

Número de interações fortes entre as empresas do Parque. 62, 63

Número de interações fracas entre as empresas do Parque. 62, 63

Número de projetos desenvolvidos entre empresas 
residentes e Petrobras. 63

Mobilidade

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 39

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes O Parque não tem uma política de Mobilidade. Porém 
possui ações que dão conta do tema.

103-3 Avaliação da abordagem de gestão O Parque não tem uma política de Mobilidade. Porém 
possui ações que dão conta do tema.

Número de pessoas que frequentam o carro elétrico 
do Parque 39

Transparência e Integridade

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 51

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

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 
Tecnológicos – COPPETEC, tendo em vista que a 
gestão financeira e operacional do Parque recebe o 
apoio da Fundação.

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

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 
Tecnológicos – COPPETEC, tendo em vista que a 
gestão financeira e operacional do Parque recebe o 
apoio da Fundação.
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Padrões GRI Item Página Omissão

Temas materiais

GRI 201
Desempenho 

econômico
201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 40, 42, 43, 44, 45, 46

Resíduos

GRI 103
Abordagem de gestão

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 48, 84, 85

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 48-51

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 48-51

GRI 306
Efluentes e resíduos

306-2 Peso total de resíduos, discriminado por tipo 
e método de disposição 48-51

Emprego

GRI 103
Abordagem de gestão

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 27, 71

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 27

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 27

GRI 401
Emprego

401-1 Novas contratações de colaboradores e 
rotatividade de empregados 29, 30

GRI 404
treinamento e 

Educação

404-1 Média de horas de treinamento por ano, por 
empregado 32, 33

Qualidade de Vida no Parque

GRI 103
Abordagem de gestão

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 31, 32

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 31, 32

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 31, 32

GRI 304
Biodiversidade 304-3 Habitats protegidos ou restaurados 46, 47
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Padrões GRI Item Página Omissão

Temas materiais

Engajamento de pessoas

GRI 103
Abordagem de gestão

103-1 Explicação da materialidade e seu limite 31, 32

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 31, 32

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 31, 32
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