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Mensagem 
do Presidente
É com imenso prazer que mais uma vez eu apresento a vocês o Relatório 
de Informações Não Financeiras da everis para o exercício financeiro de 
2019 (1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020), preparado de acordo com 
as diretrizes da Global Reporting Initiative e alinhado à Agenda 2030 das 
Nações Unidas, cujo Pacto Global somos signatários.

Este relatório apresenta os resultados de nossas atividades sociais e 
ambientais, de acordo com nosso compromisso de transparência e diálogo 
com nossos stakeholders.

Estou ciente do momento trágico que estamos enfrentando e, portanto, 
devo esclarecer que as informações apresentadas neste relatório foram 
coletadas antes da pandemia de Covid-19 e, portanto, não refletem o 
impacto da pandemia em nossas áreas de negócios.

Independentemente desta condição, o desempenho do Grupo foi 
satisfatório ao longo do ano e alcançamos todas as metas que havíamos 
definido. Gostaria de mencionar, em especial, a contribuição do Grupo 
everis na geração direta de empregos ao longo do ano, contratando mais 
de 9.000 profissionais especializados em tecnologia, sendo que 95% deles 
foram contratados permanentemente. Este número de contratações nos 
coloca no topo da lista em termos de geração de empregos na Espanha. 

Nossa estratégia de crescimento sustentável, baseada no desenvolvimento 
de talentos diversos, nos permitiu aumentar a proporção de mulheres em 
cargos de alta gestão na empresa. O percentual de mulheres, membros do 
Conselho de Administração, aumentou em 10 pontos, alcançando 27%, e 
uma de nossas executivas foi promovida a CEO de uma das divisões do 
Grupo, sendo a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo.

Quanto à confiança de nossos clientes em nós, é importante destacar que, 
por mais um ano, alcançamos um índice de satisfação do cliente de oito 
pontos, em uma escala de dez, nas pesquisas sobre os projetos concluídos.

Nossa contribuição para melhorar o meio ambiente e enfrentar as 
mudanças climáticas tem se focado na ampliação do alcance da 
medição de nossa pegada de carbono, verificada por uma agência de 
certificação independente e inscrita nos Projetos de Absorção de CO2 e 
no Registro de Pegada de Carbono do Ministério da Transição Ecológica 
e do Desafio Demográfico (MITECO), contribuindo, desta forma, para o 
cumprimento das metas da Espanha no Acordo de Paris.

Finalmente, em nome de todos os membros do Conselho de 
Administração da everis, que tenho a honra de presidir, gostaria de 
manifestar minha gratidão e agradecimento ao pessoal da everis, do 
qual 79% dos integrantes recomendariam a everis como o melhor lugar 
para trabalhar.

Muito obrigado,

Eduardo Serra Rexach
Presidente do Conselho de Administração da everis
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Corporate Social Responsibility Report 2019

Chairperson’s
letter
It is once again with great pleasure that I present you with the everis 
Non-Financial Information Report for the 2019 financial year (1 April 2019 
to 31 March 2020), prepared in accordance with Global Reporting Initiative 
guidelines and aligned with the United Nations' 2030 Agenda whose Global 
Compact we have signed.

This report presents the results of our social and environmental activity 
in keeping with our commitment to transparency and dialogue with our 
stakeholders.

I am aware of the terrible times we are living through today and must 
therefore clarify that the information presented in this report was collated 
prior to the Covid-19 pandemic and so does not reflect the pandemic's 
impact on all our areas of business.

This qualification aside, the Group's performance has been satisfactory 
over the year and we have achieved all the targets we set ourselves. 
I would like to especially mention the everis Group's contribution to direct 
job creation over the year, having hired over 9,000 skilled technology 
workers – 95% of whom have been taken on permanently. This volume 
of hires puts us in the top tier for job creation in Spain. 

Our sustainable growth strategy built on developing diverse talent has 
enabled us to boost the ratio of women occupying senior management 
positions in the Company. The percentage of the Board of Directors who 
are female has increased by 10 points to 27%, and one of our female 
executives has been promoted to CEO of one of the Group’s divisions, 
the first time a woman has occupied this position.

Turning to our customers' faith in us, it is important to highlight that we 
have achieved a customer satisfaction score of eight out of ten for yet 
another year in the surveys on completed projects.

Our contribution to improving the environment and tackling climate change 
has focused on widening the measurement scope of our carbon footprint, 
verified by an independent certification agency and entered in the CO2 
Absorption Projects and Carbon Footprint Register of the Ministry for 
Ecological Transition and Demographic Challenge (MITECO), thereby 
contributing to reaching Spain's targets in the Paris Agreement.

Lastly, on behalf of all the members of everis' Board of Directors I have 
the honour of chairing, I would like to acknowledge and thank everis' 
staff – 79% of whom would recommend everis as the best place to work.

Many thanks
 

Eduardo Serra Rexach
Chairman of everis' Board of Directors

Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019
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Introdução
Este relatório apresenta a Demonstração de Informações Não Financeiras 
do Grupo everis para o exercício 2019/2020 (“Exercício de 2019”), 
cobrindo o período compreendido entre 1o de abril de 2019 a 31 de março 
de 2020.

Foi elaborado de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Real 
Decreto-Lei 11/2018, de 28 de dezembro de 2018, da Espanha, que 
dispõe sobre informações não financeiras e diversidade e que alterou o 
Código Comercial espanhol, o texto revisado da Lei das Sociedades de 
Capital aprovada pelo Real Decreto-Lei 1/2010, de 2 de julho de 2010, 
bem como o Real Decreto 22/2015, Auditoria de Contas, de 20 de julho de 
2015, sobre às informações não financeiras e diversidade (oriunda do Real 
Decreto-Lei 18/2017, de 24 de novembro de 2017).

Os stakeholders a seguir foram 
identificados para esta análise:

O presente relatório, assim como o Relatório da Administração foram 
elaborados pelo Conselho de Administração, refletindo o compromisso do 
mais alto órgão da Empresa com a gestão e supervisão dos aspectos não 
financeiros relevantes das atividades do Grupo.

As Normas da Global Reporting Initiative (Normas GRI) para a preparação 
de relatórios de sustentabilidade foram seguidas na elaboração deste 
relatório.

Através de um estudo das questões mais importantes da Empresa 
e de seus stakeholders, realizou-se uma análise de materialidade 
para identificar questões materiais, estratégias para abordá-las e as 
percepções expressadas pelos stakeholders da everis.
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Colaboradores

Conselho de Administração, alta administração e investidores

NTT DATA e NTT

Parceiros

Clientes e fornecedores

Sociedade (comunidade local, empreendedores, fontes de 
talentos experientes, incluindo de outras empresas etc.)
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Introdução

A classificação da importância de cada esfera a seguir foi compilada com base nessa análise de pesquisa:

Utilizando uma matriz resultante, foram identificados 16 
questões materiais em cada esfera, baseados em uma 
pontuação média em termos de importância relativa.
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Não
i mportante

Muito
importante

Não
i mportante

Muito
importante

Não
i mportante

Muito
importante

Não
i mportante

Muito
importante

Não
i mportante

Muito
importante

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

24

25

26

27

28

29

30

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,01,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,01,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,01,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

3.73

2.89

3.00

2.92

2.81

4. Social1. Relações Trabalhistas 2. Econômico 3. Boa governança 5. Meio ambiente

1. Igualdade

2. Gestão de talentos. 
Plano de treinamento. 
Desenvolvimento de 
carreira 

3. Organização do 
trabalho. Medidas para 
o equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional. 
Licença maternidade/
paternidade 

11. Criação de empregos

12. Sustentabilidade 
econômica

13. Política de 
remuneração

16. Transparência das 
informações

17. Compliance Regulatória. 
Compliance regulatória. 
Prevenção contra 
corrupção e suborno. 
Código de Ética

18. Segurança da informação e 
proteção de dados

19. Reputação e imagem

24. Satisfação do cliente

25. Fornecedores (locais). 
Política de Pagamento de 
Compras

26. Voluntariado e 
empreendedorismo. 
Iniciativas sociais. 
Patrocínio, parcerias e 
atividades sociais

28. Política ambiental. 
Certificações ambientais

29. Medidas de prevenção, 
reciclagem e reutilização 
Consumo de recursos 
sustentáveis

30. Estratégia de Mudança 
Climática. Pegada de carbono. 
Medidas de prevenção de 
contaminação

3.92

3.86

3.68

3.96

3.69

3.65

3.77

3.13

3.56

3.43

3.38
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Os indicadores utilizados e as variações de ano para ano são mostrados na tabela a seguir:

No presente relatório, a everis indica o grau de relevância que a 
Empresa atribui a cada questão proposta por lei, juntamente com as 
políticas e riscos a eles associados, e o indicador de referência utilizado 
para seu monitoramento e avaliação.

Este relatório também analisa a comformidade com a Política de 
Responsabilidade Social Corporativa e de Sustentabilidade do Grupo 
everis. Seu objetivo é responder às transformações do mercado e do 
ambiente em que atua e, portanto, este relatório apresenta os resultados 
de nosso desempenho financeiro, social e ambiental, de acordo com 
nosso compromisso de transparência e diálogo assumido com todas os 
nossos stakeholders.

9.522 9.694

4%

*Dados da Espanha

Meio ambiente

Pegada de carbono*

Questões Sociais

Pontuação de satisfação dos clientes

Fornecedores locais

Voluntários (colaboradores)

Relações Trabalhistas

Cursos por pessoa

Colaboradores com deficiência

Teletrabalho*

Econômico

Número de contratações

Boa governança

Executivas de alta gestão

Mulheres membros do conselho

Conselheiros independentes

Satisfação do colaborador

0,73 t 0,80 t

Exercício de 2019 Exercício de 2018

8,1 

78%

8,1 

>90%

6%

17% 

33% 

75%

27% 

36% 

80%

12,4% 

4,69

0,62% 

24,50%

10,7% 

4,18

0,57% 

20,30%

IntroduçãoRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019
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Compromisso em aderir aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU
A everis está comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs) e com a Agenda 2030 das Nações Unidas como projeto para o 
desenvolvimento de uma sociedade melhor, por meio da diversidade de 
talentos de nossa equipe e do uso responsável da tecnologia.

A estratégia ESG (ambiental, social e de governança) da everis gira em torno da 
contribuição para alcançar os ODSs relativos às questões materiais que nossos 
stakeholders consideram importantes: crescimento econômico, educação de 
qualidade, diversidade e inclusão, questões sociais e governança.

Estamos trabalhando para desenvolver 
as habilidades digitais de todos, 
especialmente das crianças, 
patrocinando projetos para melhorar 
a educação e desenvolver novas 
habilidades de criatividade e inovação.

Estamos convictos que, juntos, 
podemos construir um futuro mais 
diverso e inclusivo, onde as novas 
gerações possam ser quem quiserem 
ser.

Estamos fielmente comprometidos 
com o meio ambiente e em 
administrar a energia de modo 
eficiente, incentivando o uso 
sustentável dos recursos naturais, 
economia circular e controle da 
mudança climática.

Ajudamos a desenvolver as 
comunidades que atuamos graças 
ao nosso desempenho e ao trabalho 
voluntário de nossa equipe, que 
contribui com seu conhecimento e 
experiência.

Estamos comprometidos com uma boa 
governança corporativa, transparência 
e conduta ética. Devido a natureza de 
nossos negócios e a influência que a 
tecnologia tem sobre nossas decisões, 
criamos as dez melhores práticas 
para usar a inteligência artificial com 
responsabilidade.

Não conseguimos ter um impacto 
social se trabalharmos sozinhos. 
Portanto, construímos uma 
ampla rede em cada esfera de 
desempenho, com o objetivo 
de conseguir alcançar maior 
escalabilidade em todas as nossas 
iniciativas.

Educação de qualidade Diversidade e inclusão  Meio ambiente e energia

Impacto social. Voluntariado Governança Parcerias

IntroduçãoRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019
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18
países

27.291
colaboradores

€ 1,454
bilhão

Andorra
Argentina
Bélgica 
Brasil
Chile
Colômbia 
EUA
Espanha
Países Baixos 
Itália
Luxemburgo 
Marrocos
México 
Peru
Portugal
Reino Unido
França 
Suiça

1. Nosso negócio

Em novembro de 2019, a everis Espanha S.L.U. transferiu sua sede social e 
endereço fiscal para Camino Fuente de la Mora 1, Madri (Espanha), em razão 
de questões tributárias. Esta empresa multinacional de consultoria fornece 
soluções de negócios, estratégia, transformação digital, desenvolvimento 
e manutenção de aplicações tecnológicas e outsourcing. Atua em todos os 
setores da economia, anunciando um faturamento de 1,454 bilhão de euros no 
último exercício. É formada por mais de 27 mil profissionais distribuídos pela 
Europa, Estados Unidos, América Latina e África.

Em 2014, a everis uniu-se ao Grupo NTT DATA - oitava maior empresa de 
serviços de TI do mundo, com mais de 123 mil colaboradores e operando 
em 53 países pela Ásia-Pacífico, Oriente Médio, Europa, América Latina 
e América do Norte, com um faturamento de 19 bilhões de dólares. A 
NTT DATA pertence ao Grupo NTT - um dos líderes globais no setor de 
telecomunicações. 

= 200 colaboradores

14.483 

3.470 

2.525 

1.731

981 

967 

880 

858 

501

327 

148 

142 

139

64 

38 

18 

14 

5

Reino Unido 

Bélgica  

EUA 

Marrocos 

Luxemburgo 

Países Baixos 

França 

Andorra 

Suiça

Espanha 

Peru 

Brasil  

Chile 

Colômbia 

Portugal 

Itália 

México 

Argentina

= € 10 bilhões
everis NTT DATA

1.1
A Empresa

Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019
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Organização
O diagrama da organização e estrutura da everis no Exercício de 2019 é apresentado abaixo. É importante registrar que este relatório inclui as informações 
não financeiras de todas as empresas que se encontram consolidadas com a everis Spain S.L.U., independentemente da participação societária que a 
Empresa tem em referidas empresas (as afiliadas estão em laranja na figura abaixo).

1 filial nos Países Baixos

1.2

1 filial em Luxemburgo 1 filial na Bélgica 1 filial na França 1 filial na Colômbia 1 filial na Suiça

everis Polonia SPZOO *

Ideals Innovation & 
Technology Venturing 
Services SL

everis Spain SLU

everis Italia SPA

everis Portugal SA
everis Outsourcing 
de Processos LDA

BPXNet LIMITED 

100%

99,999966% 0,000034%

0,03%

0,01% 100%

0,92%

2%

0,0002%

0,00142%

0,01%

0,01%

0,01%

99,97%

98,81%

99,9998%

99,99%

99,99%

everis USA INC 

everis Consultancy LIMITED 

everis Aragón SLU 

everis Panama INC * 

everis South Africa (PTY) LTD * 

everis Infrastructures 
Operations SLU

everis Andorra Consulting 
IT Services SLU

everis Infrastructures 
Engineering SLU

everis Belgique SPRL

everis Initiatives SLU

Arilion SL

everis Centers 
Marrocos SARL 

everis Centers 
Latam LTDA 

everis Centers 
Chile LTDA 

everis Centers SLU 

everis Centers Group
Portugal SLU

100%

100%

99,99%

98,00%

99,99858%

99,99%

99,99%

99,99%

1%

0,27%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

everis BPO SLUFit Inversión 
Talento SAU

everis Centers 
Group SLU

99%

99,99%

99,99%

100%

75%

67,50%

100%

75%

100%

1 filial no Peru

100%

7 filiais no Brasil

3 filiais no Brasil

* Empresa inativa

everis Perú SAC

everis BPO Perú SAC

everis México SRLCV

everis BPO México SRLCV

everis Argentina SA

everis Colombia SAS

everis BPO Colombia SAS

everis Brasil Consultoria de 
Negócios e Tecnologia da 
Informação LTDA

NTT DATA Brasil Consultoria 
em T.I. & Soluções LTDA

everis Chile SA

everis Training Chile LTDA 

everis BPO Servicios 
Profesionales Técnicos y 
Tecnológicos Chile LTDA

everis Ingeniería SLU 

everis Aeroespacialy 
Defensa SLU

everis Sistemas 
de Seguridad SLU

Aplicaciones de 
Simulación Simtec SL 

Sistemas de 
Control Remoto SL 

everis Mobile SLU

Everpross SLU

Cetel Ingeniería 
de Sistemas SLU
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Comunidade autônoma ou regional 4,80% 

Governos locais ou municipais 1,10% 

 15,00%  

 19,10% 

 2,30% 

 2,40% 

 2,40%

a everis é uma empresa multinacional de consultoria, que conta com 
27.291 colaboradores e fornece soluções de negócios, estratégia, 
transformação digital, desenvolvimento e manutenção de aplicações 
tecnológicas e outsourcing para todos os setores: bancário, seguros, 
telecomunicação & mídia, setor público, saúde, serviços de utilidade 
pública & energia, infraestrutura, atacado, turismo, logística & 
transportes, automotiva e aeroespacial.

A tabela a seguir apresenta a distribuição percentual das receitas 
dos serviços de consultoria geradas por cada área de serviço:

A Empresa conta com o auxílio de um ecossistema de parceiros, que 
engloba mais de 30 parceiros de tecnologia, alianças estratégicas e 
sociedades, para enfrentar os desafios que lida em todos os setores 
acima. Algumas dessas parcerias são descritas abaixo:

A everis é Global Platinum Partner 
da Oracle. Esse reconhecimento 
demonstra nossa expertise nesta 
tecnologia e é um atestado da 
máxima qualidade que oferecemos 
em implementação de projetos.

Como parte do Grupo NTT 
DATA, a everis integra os dez 
maiores Salesforce Global 
Strategic Partners. Isto 
representa uma forte e ampla 
gama de competências, que 
nos permite prestar suporte aos 
nossos clientes de todos os 
setores, às suas transformações 
digitais, em qualquer lugar.

A everis é Global Partner e Gold 
Partner da SAP. Esse relacionamento 
demonstra não apenas nosso nível 
de expertise em sua tecnologia, mas 
também a alta qualidade de nossos 
projetos e entregas de serviços. 
Juntas, estamos constantemente 
nos esforçando para impulsionar, 
ao máximo, as receitas de nossos 
clientes. Nossa parceria é estratégica 
e representa o mais alto grau de 
reconhecimento e certificação, que 
nos permitem oferecer, em escala 
internacional, soluções em todos 
os campos para todos os tipos de 
empresas.

A everis é Microsoft Gold Cloud 
Partner, o que significa que 
podemos nos posicionar como 
parceira estratégica em soluções 
de nuvem e complementar as 
ofertas da everis com toda a 
tecnologia de nuvem que a 
Microsoft oferece.

Nosso negócio
1.3

Consultoria

11,00% 

13,00%

Desenvolvimento e integração 

Desenvolvimento de aplicações (v) 23,70% 

Implementação e integração (w) 4,30% 

Outsourcing  

Outsourcing de tecnologia da informação (ITO) (x) 10,00%

Outros serviços de consultoria

Serviços de gestão de aplicações (AMS) (y) 32,30% 

Outsourcing de processos de negócios (BPO) (z)   5,80%

Serviços Financeiros 

Mercados financeiro e bancário 

Seguros 

Áreas

33,00%

42,00% 

16,80%

9,00%

Administração Pública 

Governo federal 11,00% 

Outsourcing 

Desenvolvimento e integração 

Consultoria 

Outros serviços de consultoria

48% 

28% 

24% 

0,10%

Receitas Receitas

Consultoria em tecnologia da informação -  
Consultoria de TI (u)

Consultoria de negócios -  
Estratégia/organização/etc. (s)

Recrutamento/treinamento/ 
pesquisa de mercado etc. (aa) 0,10%

Telecomunicações e mídia

Energia (petróleo, carvão, mineração etc.) e empresas 
prestadoras de serviços de utilidade pública (água, 
energia elétrica, gás etc.)

Distribuição

Transporte e viagens

Outros (lazer, farmacêutico etc.)

1. Nosso negócioRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



Estratégias e  
tendências de negócios
O setor de tecnologia está experimentando um boom de mercado, alimentado 
pela transformação digital que tem resultado em mudanças estruturais e 
disruptivas em todos os negócios. Isso ganhou força nos últimos meses em 
razão da pandemia da Covid-19.

As empresas estão cada vez mais utilizando as tecnologias disruptivas como 
blockchain, Internet das Coisas (Internet of Things, IoT, na sigla em inglês), 
Inteligência Artificial (IA) e Computação Cognitiva, assim como metodologias 
Ágeis como parte de seus esforços para serem mais competitivas no mercado.

Aqui é onde a everis desempenha o papel estratégico 
de uma empresa de consultoria de negócios e 
tecnologia, graças a suas operações e experiências 
em todos os mercados. A confiança que os clientes 
depositam em nós reflete nas receitas da Empresa, 
que vêm crescendo mais rapidamente que a média 
do setor.

A incorporação ao Grupo NTT DATA nos permitiu expandir as soluções e 
serviços que podemos oferecer, e nos ajudou a fornecer respostas mais 
inovadoras, e aumentar nossos recursos e capacidades tecnológicas, 
geográficas e financeiras.

1.4

13
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O objetivo e a missão da everis é ser uma empresa 
global, excepcional em termos éticos e emocionais 
e orientada por valores onde qualquer sonho pode 
ser realizado.

A Empresa deve ser guiada pelo equilíbrio de 
valores econômicos, éticos e emocionais.

As pessoas e o desenvolvimento de todo o seu 
potencial devem ser o objetivo de nossa Empresa, 
não devendo ser vistos apenas como recursos.

O excelente desempenho profissional é 
cultivado com o estabelecimento de um clima 
de liberdade responsável.

Governança 
corporativa
A boa governança corporativa, além dos mecanismos de tomar e executar 
decisões, diz respeito ao estilo de uma empresa.

Crenças:

Você cresce ao fazer seu time crescer.
Compartilhamos informações com clareza.

Celebramos nossos sucessos.

Valores da everis

Honramos nossos compromissos.

Construímos confiança e estamos aqui 
para atender às suas necessidades.

Somos apaixonados por ser os 
melhores no que fazemos.

Pensamos e fazemos as  
coisas de maneira diferente. 

Não gostamos de nos acomodar!

Superamos desafios impossíveis, 
sempre com uma atitude positiva.

Somos totalmente responsáveis 
por nossas decisões.

Somos totalmente comprometidos 
com aquilo que fazemos.

Sempre respeitamos a autonomia 
dos outros. Compartilhamos para realizar

Fazemos o que amamos

Nós fazemos o que falamos

Liberdade 
responsável

Transparência

Demonstrando 
generosidade

Consitência
Nós falamos o que fazemos

Amamos o que fazemos

Energia 
criativa

2. Governança corporativaRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019
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Órgãos de governança
A everis tem os seguintes órgãos de governança para alcançar os 
objetivos da Empresa e garantir sua missão:

Conselho de Administração
O Conselho de Administração da everis é o maior órgão decisório e 
sua principal missão é dirigir diretamente a Empresa, gerenciando e 
representando a mesma em todos as questões relacionadas com as 
atividades desenvolvidas para cumprir seus objetivos corporativos.

A política do Conselho é delegar a gestão do dia a dia aos órgãos 
executivos, CEO e equipe da administração da Empresa, concentrando 
suas atividades na promoção, supervisão e controle da gestão.

No final do Exercício de 2019 (31 de março de 2020) e levando 
em conta os eventos após o final deste ano exercício e antes da 
elaboração das demonstrações financeiras do referido ano exercício, 
os membros do Conselho de Administração com cargo vigente eram os 
seguintes (as resignações e alterações ocorridas durante e após tal ano 
exercício, antes da data da formulação acima mencionada, encontram-
se abaixo indicadas).

A função do Conselho de Administração (como o maior órgão 
decisório) da empresa controladora do Grupo everis, no que diz 
respeito à identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais 
e sociais, é ser a garantidora máxima, supervisando e controlando 
as atribuições de gerenciamento de risco global desempenhadas 
pelo Diretor de Riscos (CRO, sigla em inglês) e por outros órgãos de 
governança corporativa. Essa função advém dos princípios de controle 
interno, compliance regulatório e boa governança corporativa aplicados 
à Empresa e das medidas e planos específicos estabelecidos, 
supervisionados e monitorados, por delegação, pelo Comitê de 
Auditoria e Compliance.

Neste particular, o CRO lidera a área global de Gerenciamento 
de Riscos & Seguros para garantir que os riscos da empresa 
sejam gerenciados em nível de grupo. Como parte desta função 
de gerenciamento de risco, o CRO trabalhou em conjunto com o 
Gerenciamento de Risco e o Comitê de Compliance para elaborar uma 
Matriz de Risco global abrangendo todos aqueles relacionados aos 
negócios do Grupo everis.

2.1

Os riscos são inseridos na matriz de acordo com uma metodologia 
específica que utiliza três categorias (riscos externos, riscos de negócios e 
riscos de compliance) e seus impactos e probabilidades de ocorrência para 
quantificar cada risco. A cada Exercício, o CRO trabalha com as outras 
áreas envolvidas da Empresa para apresentar a Análise de Risco Anual ao 
Comitê de Auditoria e Compliance.

O relatório é preparado três vezes ao ano: no início, meio e final de cada 
Exercício. Resumidamente, os relatórios incluem as seguintes informações:

•	 Relatório no início do Exercício: Os riscos materiais ou mais críticos 
da organização são identificados na Matriz Global de Risco, sendo 
estabelecidas algumas medidas consideradas necessárias para prevenir 
e/ou mitigar tais riscos no Exercício em andamento.

•	 Relatório no meio do Exercício: Após metade do Exercício, as medidas 
específicas adotadas pelo Grupo para enfrentar cada risco material 
identificado são informados para sua prevenção e/ou mitigação. São 
também informados os números de incidentes ocorridos, se houver, 
o andamento de tais medidas (planejadas ou não) e uma análise das 
mesmas, juntamente com qualquer risco assumido que a área de 
Auditoria Interna possa ter detectado.

•	 Relatório no final do Exercício: É apresentada a análise final dos riscos 
materiais identificados, incluindo o número total de incidentes, o grau de 
conclusão das medidas adotadas para prevenir e/ou mitigar os riscos, 
bem como quaisquer medidas que ainda estejam em andamento ou que 
serão tomadas, se necessário, no Exercício subsequente.

Presidente 

Antonio Gómez Jarillo

CEO do Grupo everis 

Membros do Conselho que 
representam o Grupo NTT DATA

Secretário do Conselho

Membros do Conselho que mudaram: para fornecer um cenário atualizado, na data de 
elaboração deste relatório, as emendas feitas no encerramento do Exercício de 2019 
foram consideradas, juntamente com eventos subsequentes ocorridos antes da data 
de elaboração (30 de junho de 2020). Cristina Garmendia Mendizabal resignou-se em 
21 de Junho de 2019, sendo posteriormente substituída por Monica de Oriol Icaza 
em 22 de abril de 2020, fato registrado como evento após o ano exercício e antes 
das contas anuais. Ken Tsuchihashi resignou-se em 24 de Julho de 2019, sendo 
substituído na mesma data por Koji Miyajima, que posteriormente se resignou e foi 
substituído conforme indicado abaixo. Benito Vazquez Blanco resignou-se em 18 de 
setembro de 2019, sendo posteriormente substituído por Miyuki Ide em 31 de março 
de 2020. Koji Ito, Manabu Tanaka e Koji Miyajima resignaram-se em 22 de Junho de 
2020, sendo posteriormente substituídos por Chieri Kimura, Tetsushi Sasago e Patrizio 
Mapelli. Além disso, é importante registrar que em 18 de março de 2020, Pedro Luis 
Uriarte Santamarina, conselheiro independente, foi indicado para ser Vice-Presidente 
do Conselho. Essa indicação está ligada às melhorias relacionadas ao processo de 
sucessão em andamento, assim como à continuidade das melhores práticas de boa 
governança.

Membros independentes 
do Conselho

Pilar Zulueta de Oya
Alejandro Ferreiro Yazigi
Pedro Luis Uriarte Santamarina
Mónica de Oriol Icaza

Chieri Kimura
Tetsushi Sasago
Patrizio Mapelli
Kei Anzai
Miyuki Ide

Fritz Hoderlein Cabistany

Eduardo Serra Rexach
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Em cada reunião, o Departamento de Auditoria Interna do Grupo everis 
também informa o Comitê de Auditoria e Compliance sobre todos 
os trabalhos realizados desde a última reunião do comitê, inclusive 
os detalhes de suas revisões, bem como uma atualização quanto a 
recomendações seguidas pelas unidades ou áreas auditadas.

Por sua vez, o Comitê de Auditoria e Compliance, em sua apresentação 
habitual realizada em cada reunião e especificamente ao final de cada 
Exercício, apresenta ao Conselho suas conclusões sobre os trabalhos da 
área de Auditoria e sobre a análise de risco acima mencionada.

Referidos procedimentos de gerenciamento de risco incluem a análise das 
informações coletadas através dos canais estabelecidos formalmente pela 
Empresa, tais como aqueles decorrentes de sua qualidade de membro 
de associações comerciais e de seu envolvimento em fóruns de opiniões 
relacionados com suas atividades.

A função do Conselho de Administração da empresa controladora do 
Grupo everis, no que diz respeito à avaliação da eficácia dos processos 
de gerenciamento de risco relacionados a questões econômicas, 
ambientais e sociais da organização, consiste também em agir como 
o guardião máximo. A eficácia dos processos acima mencionados é, 
portanto, avaliada por delegação pelo Comitê de Auditoria e Compliance, 
conforme explicado anteriormente. Esse comitê supervisiona os incidentes 
e medidas necessárias relacionadas às funções desempenhadas pela 
área global de Auditoria Interna, no que tange ao controle e eficácia dos 
processos internos.

Da mesma forma, o Departamento de Auditoria Interna, por meio de seus 
relatórios habituais, também presta informações trimestrais ao referido 
comitê. Por sua vez, os relatórios apresentados pelo Departamento de 
Auditoria ao Conselho de Administração permitem que o mesmo avalie 
a eficácia dos processos de gerenciamento de risco das áreas acima 
mencionadas.

Regularmente durante cada Exercício e ao menos bimestralmente, o 
Conselho de Administração realiza avaliações das questões econômicas, 
ambientais e sociais, assim como de seus impactos, riscos e 
oportunidades.

Ao exercer suas funções organizacionais, o Comitê estabelece formalmente dois comitês delegados, cujas 
responsabilidades e funções encontram-se abaixo detalhadas.

A seguir, apresentamos a lista dos membros em seus cargos atuais a partir do final do Exercício de 2019 e de acordo 
com os eventos subsequentes relatados previamente à elaboração das contas anuais para tal Exercício.

Comitês delegados

Presidente Pilar Zulueta de Oya

Antonio Gómez Jarillo

Pedro Luis Uriarte Santamarina 
Mónica de Oriol Icaza 
Chieri Kimura
Kei Anzai
Miyuki Ide

Alejandro Ferreiro Yazigi

Antonio Gómez Jarillo

Pilar Zulueta de Oya 
Chieri Kimura
Kei Anzai
Miyuki Ide

Membros

Secretário

Posição Indicações e Remunerações Auditoria e Compliance

Adicionalmente, e a fim de garantir a representação de conselheiros independentes, o Conselho pode indicar um 
representante para diretor coordenador ou Diretor Geral. A principal função dessa pessoa é gerenciar a coordenação dos 
conselheiros externos. Essa função também pode ser desempenhada pelo Vice-Presidente do Conselho, quando assim 
for indicado.

A everis elaborou o Regulamento do Conselho de Administração que, em consonância com os princípios da boa 
governança corporativa e da transparência, estabelece as normas para a organização e funcionamento do Conselho de 
Administração da everis Spain, S.L.U.

Os membros do Conselho que sofreram alterações: Em 24 de julho de 2019, Cristina Garmendia Mendizabal resignou-se e foi substituída por Pilar 
Zulueta de Oya como Presidente dos comitês de Indicações e Remunerações. Para essa comissão, Monica de Oriol Icaza também foi indicada 
para membro desse comitê em 20 de maio de 2020. Ken Tsuchihashi resignou-se de ambos comitês em 24 de julho de 2019, sendo mais tarde 
substituído por Miyuki Ide em 31 de março de 2020. Koji Ito e Manabu Tanaka resignaram-se em 22 de junho de 2020 dos comitês de Indicações 
e Remunerações, sendo substituídos por Chieri Kimura e Kei Anzai, respectivamente. Em 22 de junho de 2020, Manabu Tanaka resignou-se dos 
comitês de Auditoria e Compliance, sendo substituído por Chieri Kimura.
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Medidas de prevenção 
contra corrupção e suborno
No Exercício de 2019 e de acordo com os princípios de boa governança 
corporativa e no âmbito do Programa Global de Compliance que foi 
implementado, o Grupo everis não precisou analisar ou gerenciar durante 
o curso de seus negócios (que incluem operações e oportunidades 
comerciais) qualquer evento material ou contingente ou má prática que 
possa estar associada a possível corrupção e/ou suborno ou que possa ter 
um impacto material sobre as demonstrações financeiras.

Vale ressaltar que neste Exercício, o Grupo também não recebeu nenhuma 
denúncia ou comunicação sobre suposta corrupção ou suborno (internas 
e externas), através do sistema de denúncias e canais globais existentes. 
Por isso, no final do Exercício de 2019, foi decidido encerrar o canal 
interno, uma vez que o canal externo é mais conhecido. Por ser acessível a 
todos - colaboradores e terceiros -, é mais conhecido e pode ser acessado 
externamente, reforçando seu objetivo e garantindo que o canal permaneça 
confidencial e anônimo.

Além disso, durante a análise de risco corporativa anual em todo o grupo 
realizada pelo Diretor de Riscos (CRO, sigla em inglês) do Grupo e que 
envolveu a equipe de análise de risco, não foram identificados incidentes 
ou atos de corrupção ou suborno que necessitassem de ações ou 
subsequente adoção de medidas apropriadas para preveni-los ou evitá-los. 
Consequentemente, o CRO não precisou informar nenhum desses atos ao 
Comitê de Auditoria e Compliance do Grupo (órgão ao qual o Conselho de 
Administração delega as funções específicas de Compliance e Análise de 
Risco). Da mesma forma, a equipe de Compliance, por intermédio do Diretor 
de Compliance (COO), não precisou informar nenhum incidente ou ato 
significativo.

Dito isto, neste Exercício, o Grupo foi envolvido em uma ação judicial, 
embora a mesma não seja significativa ou relacionada à corrupção ou 
suborno.

Na data de elaboração da demonstração de informações não financeiras, o 
tribunal competente ainda não havia julgado o recurso da everis Spain, S.L.U. 
para revisão judicial da decisão (não definitiva e final) da Comissão Nacional 
de Mercados e Concorrência (CNMC) sobre a suposta, minorada e incidental, 
responsabilidade em supostas práticas antitruste (relatada no ano fiscal 
anterior). Considerando a situação global excepcional causada pela Covid-19 
e seus impactos no processamento de processos judiciais na Espanha, é 
possível que qualquer decisão sobre este recurso seja adiada.

Para evitar qualquer prática antitruste, a everis Spain, S.L. vem melhorando 
continuamente seu Programa de Conformidade. Isso envolve assegurar 
que o programa seja regularmente atualizado e que medidas e ações sejam 
adotadas para aumentar a conscientização e treinar os colaboradores, 
aumentar os procedimentos internos e suas revisões, tudo isso com a 
supervisão da equipe de Auditoria Interna.

Particularmente, durante o Exercício de 2019, o Grupo everis lançou uma 
atualização do curso de Compliace global, aumentando a conscientização 
sobre questões como proteção de dados pessoais, problemas relacionados 
à propriedade intelectual ou que afetam as relações de trabalho e a 
concorrência, de acordo com as diretrizes da NTT DATA (e outros assuntos 
abordados posteriormente neste relatório), incluindo exemplos práticos no 
curso, que os colaboradores do Grupo podem encontrar durante seu trabalho. 
Este aperfeiçoamento foi implementado em todo o Grupo, com versões 
customizadas para as leis e regulamentos aplicáveis na União Européia, 
Japão e Estados Unidos.

Por outro lado, o Grupo everis fomenta uma cultura de tolerância zero para 
atos criminosos no Grupo (incluindo corrupção) e continua melhorando 
as medidas e ações para preveni-los. Assim como no Exercício anterior, 
ela continua aumentando a conscientização e fornecendo treinamento em 
políticas e procedimentos de combate à corrupção, bem como oferece 
treinamento global em toda a organização para todos os níveis e categorias 
de colaboradores.

No Exercício de 2019, as áreas específicas de treinamento oferecidas pelo 
Grupo everis são:

2.2
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Código de Ética e Conduta 
Profissional 
(incluindo a Política Global de Compliance da NTT DATA)

O Grupo everis tem um Código de Ética e Conduta Profissional que, além de 
delinear as políticas e princípios básicos da Empresa, também estabelece um 
amplo espectro de conformidades regulatórias, incluindo um ambiente seguro 
de trabalho.

As infrações às normas contidas no referido Código pelas pessoas a 
ele sujeitas serão consideradas violações ao mesmo e poderão resultar, 
dependendo da análise dos eventos, na imposição da respectiva sanção e/ou 
na adoção das medidas legais correspondentes.

Atualmente disponível no website do grupo (www.everis.com) e, para os 
colaboradores, na intranet global, o código proíbe corrupção e suborno 
praticados direta ou indiretamente tanto no setor privado quanto no público.

Política Global de Presentes e 
Entretenimento 
Todos os colaboradores do Grupo everis devem aderir a esta política, 
que inclui diretrizes específicas sobre estes assuntos nas negociações 
com o setor público e/ou setor privado, bem como internamente. 
Notavelmente, no setor público é estritamente proibido dar ou oferecer, 
direta ou indiretamente, presentes ou entretenimento a qualquer 
funcionário público, independentemente de sua quantia ou valor ou se a 
everis estiver concorrendo em uma licitação que possa acabar ganhando, 
para evitar qualquer conduta irregular que vise influenciar decisões ou 
receber tratamento preferencial. A política restringe a oferta de presentes 
e entretenimento aos casos em que há uma necessidade aceitável, 
justificada e registrada que adere plenamente às práticas comerciais 
locais comuns e às leis e regulamentos aplicáveis.

Campanhas específicas de 
conscientização, treinamento e 
comunicação 
São realizada em nível de grupo e têm como alvo especialmente 
aqueles que estão expostos ou representam riscos, visando prevenir 
atos de corrupção, em particular os relacionados com corrupção, 
suborno ou lavagem de dinheiro na organização. Um programa de 
treinamento específico foi concebido para o próximo Exercício, para 
que todas as ações sejam realizadas de forma planejada e ordenada, 
com o objetivo final de prevenção ao risco de crime. 

Política Global de Combate à 
Corrupção
É aplicável a toda força de trabalho de todo o Grupo everis, assim como 
a todos os colaboradores, consultores, agentes, distribuidores, estagiários 
e outros colaboradores/contratados de seus contratados, que estejam 
atuando em nome ou parceria com a everis. O Grupo everis também exige 
que todos os terceiros com com os quais trabalha adotem esta política e 
garantam seu cumprimento dentro de suas próprias organizações, incluindo 
seus administradores, conselheiros, colaboradores, representantes legais e 
quaisquer terceiros com os quais tenham relação.

Todas as áreas da organização, em especial as áreas de negócios, devem 
ter muita familiaridade com esta política e aplicá-la e cumpri-la devida e 
integralmente.

Esta política estabelece tolerância zero a qualquer forma de corrupção 
e fornece diretrizes sobre o assunto. Também especifica que, em suas 
operações, o Grupo sempre se esforçará para cumprir com todas as normas 
anticorrupção (especialmente a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior 
(FCPA, sigla em inglês) e a Lei Antissuborno do Reino Unido (UKBA, sigla 
em inglês), assim como as normas antissuborno e de combate à lavagem 
de dinheiro aplicáveis, a qualquer tempo, internacionalmente, na Europa 
ou Espanha. Ela promove o uso de cláusulas antissuborno elaboradas pela 
associação TRACE International (Soluções de Compliance Antissuborno) em 
todos os contratos internacionais de que a Empresa é parte.

Curso global de compliance 
É obrigatório a toda força de trabalho do Grupo, mediante solicitação 
expressa da NTT DATA. Será monitorado anualmente e inclui treinamento 
em combate à corrupção e ao suborno.

Este ano, a versão atualizada do curso inclui, em especial, mais conteúdo 
sobre crimes, com uma mensagem clara da organização sobre tolerância 
zero a quaisquer atos criminosos (incluindo corrupção, suborno e atos 
relacionados). Os colaboradores do Grupo também são lembrados que 
podem acessar na intranet global a Política de Prevenção de Crimes e 
o Catálogo de Riscos de Crimes a ela anexado. Este último descreve 
os tipos de atos criminosos pelos quais uma pessoa jurídica pode ser 
criminalmente responsável na Espanha, nos termos de seu Código Penal, 
uma vez que a empresa controladora do Grupo está estabelecida na 
Espanha e, portanto, está diretamente sujeita a essas leis, assim como o 
estão as empresas do grupo.

Também foi dado ênfase especial a  outras questões que exigem a devida 
conformidade, sendo que o conteúdo a elas associado foi atualizado: 
leis tributárias, trabalhistas, de propriedade intelectual, de defesa da 
concorrência e de proteção e privacidade de dados pessoais.

Desde 30 de janeiro de 2020, essa nova versão do curso está 
disponibilizada a todos os colaboradores; Até o final do Exercício de 
2019, dia 31 de março, 5.893 colaboradores haviam concluído o curso.

Matriz Global de Risco de 
Compliance 
Estabelece as potenciais violações a regulamentos e/ou crimes 
associados à corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, bem como 
especifica medidas para preveni-los. Esta matriz foi revisada este 
ano, sendo criada uma versão atualizada que descreve os riscos de 
crimes que podem predominar nas operações do Grupo, assim como 
a probabilidade de sua ocorrência e seu impacto. Essa revisão levou 
a possíveis atos criminosos associados a suas operações sendo, que 
foram ordenados em termos de prioridade e categoria de risco, em 
uma escala de 1 a 5: Baixo (1), Baixo/Médio (2), Médio (3), Médio/
Alto (4) e Alto (5). Nessa matriz, nenhum risco de crime foi classificado 
como Alto. Os riscos a seguir foram incluídos na categoria Médio/
Alto, que compreende os crimes classificados no atual Código 
Penal e podem resultar na responsabilização da Empresa: violações 
a propriedade industrial e intelectual, corrupção nos negócios, 
descoberta e revelação de segredos, danos, extorsão e tráfico de 
influência. Os crimes recentemente identificados serão administrados 
mediante medidas preventivas pertinentes.
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Compromisso de Combate à 
Corrupção
É inserido em todos os contratos a serem assinados com consultores 
externos e intermediários comerciais (agentes comissionados, 
representantes e distribuidores). Pretende-se garantir o cumprimento 
de todas as leis e regulamentos, a fim de prevenir que atos de 
corrupção sejam praticados por terceiros com quem o Grupo faz 
negócios.

Procedimentos de auditoria, 
monitoramento, correção e 
controle
Visam implementar medidas eficazes para detectar, monitorar 
e corrigir condutas infratoras envolvendo crimes ou riscos de 
compliance na organização e que sejam associados a corrupção e 
comportamentos relacionados.

Canais e sistemas de denúncias
A Empresa tem dois sistemas ou canais globais de denúncias:

1) interno: confidencial (não anônimo), disponível na intranet 
corporativa global para todos os colaboradores do Grupo; e 2) 
externo: confidencial e anônimo (apenas quando solicitado pelo 
informante) no website da everis (www.everis.com) para todos os 
colaboradores do Grupo e para terceiros (clientes, fornecedores etc.) 
que atuem em nome ou em colaboração com a everis ou que de 
alguma forma interajam com a everis. Esse canal externo é inspirado 
na Diretiva 2019/1937 (UE) sobre a proteção de pessoas que 
denunciam violações às leis da União Européia.

Conforme informado anteriormente, no final do Exercício de 2019, 
o canal interno foi encerrado em favor do sistema externo, já que 
esse último é mais conhecido e acessível a todos, colaboradores 
e terceiros. Esse canal é também mais objetivo, uma vez que é 
operado externamente por um renomado escritório de advocacia 
e está hospedado em uma plataforma de TI externa e de ponta na 
Alemanha, assegurando que o canal seja confidencial e anônimo.

Também é importante notar que durante o Exercício de 2019, campanhas 
de comunicação muito similares às que aconteceram no Exercício anterior 
foram realizadas da seguinte forma:

•	 Informações sobre as políticas e procedimentos internos do Grupo 
relativos ao combate à corrupção têm sido compartilhadas com os 
membros do Conselho de Administração.

•	 A força de trabalho da organização tem sido informada sobre as políticas 
e procedimentos internos do Grupo relativos ao combate à corrupção, os 
quais se encontram localizados, de forma proeminente, na intranet global 
do Grupo. Neste ponto, um novo site global intranet foi estabelecido no 
Grupo neste Exercício, para que todos os colaboradores compartilharem 
conhecimento. Foi criado um novo site global na intranet do Grupo neste 
ano fiscal para que todos os colaboradores possam compartilhar seus 

conhecimentos. Este espaço é ao mesmo tempo altamente 
visível e de fácil localização.

•	 As políticas e procedimentos de combate à corrupção são 
internos, embora a maioria deles seja fornecida a todos os tipos 
de parceiros de negócios com quem o Grupo interage.

•	 Informações sobre as campanhas realizadas para aumentar 
a conscientização e fazer treinamentos em combate à 
corrupção têm sido informadas aos membros do Conselho de 
Administração.

•	 Os colaboradores do Grupo têm recebido treinamentos de 
combate à corrupção. 
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Combate à lavagem 
de dinheiro
Seguem abaixo as medidas contra a lavagem de dinheiro e o controle das 
contribuições para fundações e entidades sem fins lucrativos em vigor na everis.

•	 Compliance: Política Global de Combate à Corrupção

•	 Compliance: Política Global de Presentes e Entretenimento

•	 Compliance: Matriz Global de Risco de Compliance

•	 Financeiro: Controles financeiros

•	 Auditoria interna: Controles de auditoria interna

•	 Matriz de Responsabilidade do Grupo (GAM, sigla em inglês) de controles 
internos e governança corporativa e GAM Equivalente (eEGAM, sigla em inglês) 
da everis 

•	 Não foram feitas contribuições significativas a fundações e organizações sem 
fins lucrativos, relacionadas com o trabalho pro bono da Empresa (capítulos 4 e 
6 deste relatório). De qualquer forma, estas seriam controladas pelas medidas 
descritas anteriormente.

2.3
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Gerenciamento de risco

Nos termos de seus princípios de controles internos e boa governança, 
o Grupo everis possui uma área global de Gerenciamento de Riscos & 
Seguros liderada e administrada, em nível de grupo, pelo Diretor de Riscos 
(CRO, sigla em inglês). Como parte dessa função de gerenciamento de 
riscos, o CRO vem trabalhando com o Comitê de Gerenciamento de Risco 
e Compliance para elaborar uma Matriz Global de Risco, abrangendo todos 
aqueles relacionados aos negócios do Grupo.

Os riscos são inseridos na matriz de acordo com uma metodologia 
específica que utiliza três categorias (riscos relacionados ao ambiente 
externo, riscos de negócios e riscos de compliance) e seus impactos e 
probabilidades de ocorrência para quantificar cada risco. As três categorias 
são:

•	 Riscos que poderiam afetar o modelo da Empresa (principalmente 
referentes à proteção do Modelo de Qualidade e Generosidade) e seu 
crescimento.

•	 Riscos de Negócios, tais como riscos exógenos ou de mercado, 
responsabilidade atribuída pelo Conselho Fiscal aos executivos e 
administradores da everis.

•	 Riscos operacionais, que são analisados e avaliados pelo Departamento 
de Auditoria Interna. Os resultados deste trabalho são apresentados 
em vários estudos e relatórios e detalhados em cada Matriz de Risco 
concluída de cada unidade de auditoria, após serem revisados. Os riscos 
operacionais são os riscos ambientais, sociais, econômicos e seus 
impactos.

A cada Exercício, a empresa controladora também inclui diferentes planos 
de medidas e ações na matriz para garantir que não sejam negligenciados e 
possam ser prevenidos.

Esta matriz foi revisada pelo CRO no Exercício de 2019, com o suporte de 
outras áreas envolvidas em toda a organização, com o objetivo de verificar 
a necessidade de revisão devido a mudanças nas operações do Grupo e 
ao surgimento de novos eventos ou fatores externos que possam afetar o 
Grupo.

2.4

Metodologia do 
gerenciamento de risco
A cada Exercício, o CRO trabalha com as outras áreas 
envolvidas da Empresa para apresentar a Análise de Risco 
Anual ao Comitê de Auditoria e Compliance em três estágios:

•	 Estágio 1: No início do ano exercício, são identificados os 
riscos materiais e mais críticos na Matriz Global de Risco, 
estabelecendo-se algumas das medidas necessárias para o 
Exercício que está começando, visando prevenir e/ou mitigar 
esses riscos ou garantir seu impacto por meio de seguros 
correspondentes durante o ano em questão.

•	 Estágio 2: No meio do ano exercício, as medidas específicas 
adotadas pelo Grupo para enfrentar cada um dos riscos 
materiais identificados são relatadas para a prevenção e/ou 
mitigação dos mesmos. São também informados os números 
de incidentes ocorridos, se houver, o andamento de tais 
medidas (planejadas ou não) e uma análise das mesmas, 
juntamente com questões que a Auditoria Interna possa ter 
detectado.

•	 Estágio 3: Ao final do ano exercício, é apresentada a análise 
final dos riscos materiais identificados, incluindo o número 
total de incidentes, o grau de conclusão das medidas 
adotadas para prevenir e/ou mitigar os riscos, bem como 
quaisquer medidas que ainda estejam em andamento ou que 
serão tomadas, se necessário, no ano exercício subsequente.

Um esboço do sistema interno de controle de risco da Empresa 
é apresentado na figura a seguir.
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Como resultado da disponibilização do Programa de Compliance, 
lançado pela Empresa no ano exercício anterior, com o objetivo 
de obter a certificação UNE 19601 (Associação Espanhola 
de Normalização e Certificação), no Exercício de 2019, para 
Sistemas de Gestão de Compliance Penal, ações e medidas foram 
implementadas como resultado do projeto global interno (Análise 
das Lacunas de Compliance), objetivando desenvolver e melhorar 
referido programa. Especificamente, o programa foi fortalecido na 
área de prevenção ao crime.

Como primeiro passo, foram adotadas as seguintes ações a nível 
corporativo, que as verá evoluir claramente:

•	 Os grupos de trabalho internos se encontraram, englobando 
a alta administração e as áreas e unidades de negócios da 
Empresa expostas a maiores riscos a crimes, para aumentarem 
a conscientização e melhorarem o treinamento referente a todos 
os crimes que o Código Penal atual classifica como passíveis de 
responsabilizar criminalmente uma pessoa jurídica na Espanha.

•	 A Matriz Global de Risco de Compliance, conforme acima 
mencionado, também foi revista e atualizada, incluindo apenas 
aqueles riscos que estão diretamente ligados com as atividades 
do Grupo.

•	 Foi aprovada uma Política Global de Prevenção de Crimes, que 
estabelece tolerância zero a atos criminosos na organização e 
definindo normas sobre os comportamento esperados da força de 
trabalho da Empresa e dos parceiros com os quais faz negócios. 
Essa política incentiva o uso do canal de denúncias do Grupo, que 
pode ser usado para denunciar violações a leis e regulamentos, 
incluindo supostos crimes.

•	 Foi elaborado um Catálogos de Risco de Crimes, o qual está 
anexado à referida política e descreve cada um dos crimes 
classificados no Código Penal atual que podem resultar na 
responsabilização criminal de empresas na Espanha.

•	 Foi criado um documento abrangendo todo o Sistema de Gestão 
de Compliance Penal da organização e reunindo todas as medidas 
e ações da Empresa nessa área.

Na segunda fase, essas ações serão implementadas nas outras 
subsidiárias do Grupo everis, melhorando o Compliance. 

•	 Carta de Auditoria Interna.

•	 Princípios da ndependência e Objetividade.

•	 Metodologia baseada nas Normas do 
Instituto dos Auditores Internos (IIA, sigla 
em inglês).

•	 Processos e procedimentos detalhados.

•	 Análise de risco (& Matrizes de Risco): 69 
Unidades de Auditoria.

•	 Plano de Auditoria de 3 anos.

•	 Acompanhamento das recomendações.

•	 Código de Ética & Conduta Profissional.

•	 Matriz de Responsabilidade do Grupo.

•	 Sistema de Alerta Profissional.

•	 Gerenciamento de Risco do CRO.

•	 Política de Combate à Corrupção.

•	 Política de Presentes.

•	 Outros comitês.

•	 Políticas Contábeis (Regras de segregação 
de funções, acesso privilegiado etc.).

•	 Políticas de Pessoas.

•	 Gerenciamento de Risco de TI.

•	 Política Global de Compras.

•	 Outros comitês.

•	 Objetivos definidos e concretos.

•	 Definição dos papéis e responsabilidades.

•	 Sistema de Informação.

•	 Procedimentos, regras, planos de ação e 
políticas internas.

•	 Controles do “Operador” realizados 
diariamente.

•	 Controles estruturados vitais executados pelo 
pessoal de supervisão.

•	 Controles realizados pela Alta Administração.

Head de Escritório.
Head de Unidade.
Head de Região.

Unidades locais: contabilidade, 
jurídico, compras, tesouraria, recursos 
humanos, fiscal etc. (processos e 
procedimentos)

CISO/CRO/CIO/CFO/Compliance/
Gerenciamento de Riscos e Seguros/ 
Área de produção etc.

Escritórios, regiões e 
unidades locais

Auditoria interna

Unidade de controle

Contabilidade, Jurídico, compras, 
tesouraria, pessoas, fiscal etc.

Comitês:
Comitê Global de BSA
Comitê de Economia de Negócios etc.

Comitês:

Comitê de Compliance
Comitê de Segurança da Informação etc.

Unidades globais

Conselho fiscal

Conselho de Administração
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Cibersegurança
Como controladores de dados, no Exercício de 2019, não ocorreu 
nenhuma violação de segurança que poderia ter causado um 
incidente em relação à Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (GDPR, sigla em inglês), resultando em perda/dano a dados 
pessoais na área de relações com o cliente.

O escritório de Proteção de Dados da everis está progredindo 
com os projetos para melhorar continuamente em relação à 
GDPR, implementando procedimentos e tecnologias para tornar 
as medidas de proteção de dados mais eficazes, aumentar a 
conscientização e o treinamento contínuo em proteção de dados 
pessoais e privacidade.

Em um contexto em que os ataques cibernéticos estão 
aumentando exponencialmente, em novembro de 2019, a everis 
sofreu um ataque de ransomware, que testou o nível de nossa 
proteção e capacidade de responder aos ataques cibernéticos. 
Apesar da complexidade do incidente, nossa rápida e robusta 
resposta nos permitiu impedir que o ataque afetasse as redes e 
dados de nossos clientes. Os planos de continuidade de negócios 
em vigor também nos permitiram restaurar as operações normais 
em 48 horas.

Não obstante, o incidente enfatizou a necessidade de reforçar a 
cibersegurança; assim, alocamos recursos técnicos e humanos 
adicionais para garantir que sejam proporcionais à magnitude e 
complexidade das ameaças existentes.

Finalmente, a crise do coronavírus representou um novo desafio 
operacional para continuar prestando serviços aos nossos clientes 
de forma remota. Mais uma vez, o acionamento dos planos de 
continuidade de negócios permitiu que aproximadamente 99% 
da empresa continuasse trabalhando de casa em poucos dias, 
protegendo assim a saúde de nossos trabalhadores e prestadores 
de serviços e assegurando que nossos clientes continuassem 
sendo atendidos.

2. Governança corporativa  |  2.4. Gerenciamento de riscoRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



25

Direitos humanos
2.5

2. Governança corporativa

Aplicação de procedimentos 
na primeira auditoria (due 
diligence) em direitos humanos
Por solicitação expressa da NTT DATA, o Grupo everis deve 
seguir a Carta de Direitos Humanos do Grupo NTT e publicá-la em 
sistema de intranet global para informar todos os colaboradores.

A everis Reino Unido tem uma política interna específica 
denominada Declaração sobre a Escravidão e Tráfico Humano 
(Slavery and Human Trafficking Statement) para cumprir as regras 
eminentemente sancionáveis por lei no Reino Unido (Modern 
Slavery Act). Ela estabelece medidas preventivas e punitivas para 
abolir as formas modernas de escravidão, trabalhos forçados 
envolvendo crianças e pessoas vulneráveis, tráfico de pessoas, 
exploração sexual e outras formas de exploração.

Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019
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Prevenção de riscos de violações 
a direitos humanos
O Grupo everis sempre promoveu e cumpriu todas as disposições 
legais relativas à manutenção da liberdade de associação e do 
direito à convenção coletiva de trabalho, assim como as disposições 
contidas nos tratados e acordos internacionais (Convenção da 
Organização Internacional do Trabalho; Lei da União Europeia; 
Constituição da Espanha; Lei Trabalhista Espanhola; Lei Orgânica 
11/1985 da Espanha, de 2 de agosto de 1985, que dispõe sobre o 
direito de representação dos sindicatos; e Lei Orgânica 1/2002, de 22 
de agosto de 2002, que dispõe sobre a liberdade de associação.

Além disso, o Grupo é uma empresa global, guiada por valores de 
liberdade responsável, generosidade diferenciada, energia criativa, 
consistência e transparência, preocupada não apenas com o integral 
desenvolvimento de seus colaboradores, mas também com as 
comunidades onde está presente.

Internamente, o Grupo everis tem, como ferramenta básica e 
essencial para a Compliance, um Código de Ética e Conduta 
Profissional (incluindo a Política Global de Compliance da NTT DATA). 
Também possui uma série de protocolos e políticas que garantem que 
os direitos humanos, bem como as leis e regulamentos associados 
sejam respeitados na Empresa, tais como o Protocolo Corporativo 
contra Assédio Sexual e Moral, Planos de Igualdade, diversas 
políticas de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional etc. Nenhum 
caso de discriminação foi informado no Exercício de 2019.

O Grupo everis acredita que todo profissional 
deve ser tratado com respeito e dignidade, 
impedindo qualquer forma de discriminação 
em razão da raça, gênero, ideologia, 
nacionalidade, religião, orientação sexual ou 
qualquer tipo de deficiência. De acordo com 
esses direitos, a everis está comprometida 
a manter e proteger um ambiente de 
trabalho que respeite a dignidade e 
direitos fundamentais trabalhistas de seus 
colaboradores, utilizando todas as medidas 
disponíveis.
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O Grupo everis ajuda as pessoas portadoras com deficiência a 
conquistarem uma posição no mercado de trabalho, cumprindo as leis 
e regulamentações trabalhistas aplicáveis (Lei Geral da Pessoa com 
Deficiência) e aplicando as medidas alternativas existentes para garantir 
que elas possam encontrar um emprego remunerado. Também assegura 
que os locais de trabalho desses colaboradores sejam adaptados a suas 
necessidades físicas e sociais.

O Grupo everis implementou o programa everislife, o qual é fundamental 
e garante que as medidas legais relativas aos direitos humanos sejam 
cumpridas e complementadas por medidas próprias da everis, conforme 
explicado no capítulo 4.

Apesar do setor de consultoria na Espanha não ser uma atividade em 
que estes tipos de violações graves ocorrem, o Grupo everis condena 
categoricamente o trabalho forçado e o trabalho infantil.

Da mesma forma, o Grupo everis cumpre todas as leis e regulamentos 
referentes a idade mínima para o trabalho, tanto na Espanha quanto 
em outros países em que está presente, e exige que os colaboradores/
contratados de seus contratados, seus fornecedores e outros parceiros 
de negócios combatam o trabalho infantil. 
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2.6
Prevenção ao assédio

Protocolo interno para a prevenção, 
tratamento e punição do assédio 
em ambiente de trabalho. 
Especificamente e através das áreas de Pessoas e Recursos Humanos, 
existe um protocolo interno para a prevenção, tratamento e punição 
ao assédio - tanto moral quanto baseado em gênero - em ambiente 
de trabalho, para resolver situações discriminatórias e minimizar suas 
consequências, garantindo os direitos das pessoas envolvidas, com 
os procedimentos de gestão correspondentes e cooperação de um 
mediador e um comitê de controle e prevenção. A everis fornece a seus 
colaboradores e a terceiros canais para denunciar anonimamente os 
problemas pelo sistema de denúncias. O sistema e seus procedimentos 
internos estão disponíveis na nova intranet corporativa global e no 
website: www.everis.com..

Apesar de todos os países serem regidos pelos princípios do código de 
ética da Empresa, alguns possuem protocolos e políticas específicas 
para tratar o assédio. A tabela a seguir apresenta algumas medidas 
específicas de prevenção ao assédio.

Espanha e México

Comitê da Coexistência no Ambiente de Trabalho

Protocolo ao Assédio Sexual e Moral

Colômbia

Políticas contra a discriminação em 
seus regulamentos internos

Peru

Medidas previstas no Manual do ColaboradorEUA

Segundo o Código do Serviço Consultivo, de 
Conciliação e Arbitragem (ACAS, sigla em inglês)

Reino Unido

País Medidas específicas de prevenção ao assédio
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Contribuinte responsável

O Grupo everis tem consciência da importância da transparência e 
boa governança frente a questões tributárias.

No Exercício de 2018, o Conselho de Administração da everis 
aprovou a Estratégia Tributária do Grupo, que estabelece os 
princípios e diretrizes para os assuntos tributários da everis em todos 
os países em que opera.

Os princípios que regem a forma pela qual os assuntos tributários são 
administrados são:

As diretrizes prioritárias para administrar as questões tributárias são:

•	 Cumprimento das obrigações tributárias de acordo com a legislação 
existente, razoável interpretação das leis tributárias e exercício dos 
direitos para levar casos ao judiciário quando considerar que as leis 
tributárias foram incorretamente interpretadas.

•	 Gerenciamento diligente e proativo dos riscos tributários.

•	 Reporte ao Conselho de Administração de todas as operações 
significativas nos termos da Lei das Empresas de Responsabilidade 
Limitada da Espanha.

•	 Trato profissional e transparente com as autoridades tributarias de 
todos os países em que a everis opera.

Visando administrar os assuntos tributários, a everis definiu as 
Normas Estruturais de Controle Tributário, que definem os papéis e 
responsabilidades vitais para o gerenciamento e controle dos riscos  
tributários a que o Grupo está exposto. Essas normas têm como base o 
modelo de três linhas de defesa, conforme segue: 

•	 Primeira linha de defesa: Três equipes de suporte interno da everis 
que estejam diretamente envolvidas em processos tributários. São 
responsáveis por implementar controles e informar a segunda linha 
de defesa quaisquer casos que possam ser uma zona de incerteza 
tributária.

•	 Segunda linha de defesa: Composta pelo Departamento Tributário da 
everis, que é responsável pela estrutura do controle tributário, e pelo 
Diretor Corporativo de Riscos. Seus papéis são garantir que os controles 
estejam funcionando e sejam regularmente atualizados em relação às 
zonas de incerteza tributária, bem como definir as medidas para mitigar 
tais incertezas.

•	 Terceira linha de defesa: Compreende a equipe de Auditoria Interna, 
cuja função é garantir que a estrutura de controle tributário esteja 
adequada para suas finalidades.

As Normas Estruturais de Controle Tributário estabelecem o 
Gerenciamento de Risco Tributário e o Ciclo de Controle, que tem as 
seguintes etapas: identificação, avaliação, resposta, monitoramento e 
reporte.

O Departamento Tributário da everis utiliza os resultados desse ciclo para 
elaborar um relatório anual  ao Conselho de Administração e ao Comitê 
de Auditoria e Compliance sobre como os assuntos tributários têm sido 
tratados durante o exercício.

Durante o Exercício de 2019, o Conselho Fiscal avaliou as atividades 
da equipe tributária no Exercício de 2018 incluídas no mencionado 
relatório anual e as aprovou, juntamente com as próximas etapas da 
implementação do Gerenciamento de Risco Tributário e Ciclo de Controle. 

Proatividade 

Transparência 

Boa governança

2.7
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Lucros/(prejuízos) por país
Os lucros foram reduzidos neste ano fiscal, resultando em 
prejuízos. No entanto, no Exercício de 2018, os lucros antes da 
dedução de impostos chegaram a € 39 milhões, enquanto o 
lucro após os impostos foi de aproximadamente € 25 milhões. 
O Relatório de Gestão Econômica detalha esses números.

A tabela a seguir apresenta os lucros ou prejuízos antes e 
depois dos impostos informados por país.

País

Europa

Américas

África

Total

Lucros/(prejuízos) antes da 
dedução de impostos / 
Exercício de 2019 (€)

Lucros/(prejuízos) antes da 
dedução de impostos / 
Exercício de 2018 (€)

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

-3.923.352

-5.198.251

5.604.618

86.989

2.947.380

13.974.623

5.936.490

-3.878.235

-5.303.720

4.713.531

-329.124

2.415.668

9.346.644

4.362.929

Espanha

Andorra

Bélgica

França

Países Baixos

Luxemburgo

Itália

Portugal

Reino Unido

Suíça

-478.684

3.306.667

306.090

1.482.422

717.486

1.341.460

2.214.100

-4.476.360

-892.390

-478.684

3.288.803

228.429

1.448.297

537.699

993.250

1.383.801

-3.610.454

-784.150

Marrocos

África do Sul

-121.541

-4.845

-121.541

-4.845

-108.589.943-118.595.652

-141.418.553 -127.092.255
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Impostos sobre distribuição 
de lucros
A tabela ao lado apresenta os impostos sobre distribuição 
de lucros e os subsídios públicos recebidos.

País

Impostos sobre 
distribuição de lucros / 
 Exercício de 2019 (€)

Impostos sobre 
distribuição de lucros /
 Exercício de 2018 (€)

Europa

Américas

África

Total

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

0

37.762

99.679

0

2.082.254

7.073.564

1.536

0

347.177

1.241.459

0

376.481

1.979.766

0

Espanha

Andorra

Bélgica

França

Países Baixos

Luxemburgo

Itália

Portugal

Reino Unido

Suíça

0

0

0

270.430

9.680

77.720

917.774

0

0

0

162.720

1.285.968

934.632

0

0

Marrocos

África do Sul

-121.541

-4.845

-121.541

-4.845

12.108.33417.007.913

6.437.514 5.780.130
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Subsídios públicos recebidos
A tabela a seguir apresenta os subsídios públicos recebidos.

País
Subsídios públicos recebidos / 

 Exercício de 2019 (€)
Subsídios públicos recebidos /

 Exercício de 2018 (€)

Europa

Américas

África

Total

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

0

0

412.950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Espanha

Andorra

Bélgica

França

Países Baixos

Luxemburgo

Itália

Portugal

Reino Unido

Suíça

0

594.796

0

0

0

0

0

0

0

Marrocos

África do Sul

0

0

0

0

2.473.9072.995.934

1.988.188 2.029.351,60

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Pessoas
A everis está firmemente comprometida em cultivar talentos e sua principal 
meta é atingir desempenho profissional de primeira linha, através da criação de 
um ambiente de liberdade responsável. Ela considera que talento, tecnologia 
e inovação são as chaves para o sucesso da Empresa. De acordo com a visão 
da everis, ser uma alavanca para a transformação e mudança requer colocar as 
pessoas em primeiro lugar. É sobre colocar a tecnologia a serviço das pessoas e 
não ao contrário.

Esse compromisso de transformação e inovação focado nas pessoas leva a 
Empresa a trabalhar no desenvolvimento de talentos entre seus colaboradores, 
assim como todas as pessoas no ecossistema de negócios da everis 
(universidades, administração pública, empresários e empresas, dentre outros). 
A partir dessa sinergia emerge uma inovação integrativa não apenas para nos 
fazer crescer enquanto empresa, mas para fazer crescer todos aqueles que 
depositam sua confiança na Empresa.

Dito isso, o boom digital também está levando ao aumento da competição 
mundo afora para contratar talentos de tecnologia, que são escassos, 
dificultando a capacidade de atrair e reter esses indivíduos.

33
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Relações Trabalhistas
3.1

Número total de colaboradores 
No fechamento do Exercício de 2019, o número total de colaboradores 
em todos os países em que a everis faz negócios foi 27.291, conforme se 
pode ver na tabela a seguir: Os centros na Espanha contabilizaram 14.483 
colaboradores, 53% do número total, que é 0,4% superior em relação ao 
exercício anterior.

A tabela à direita apresenta a distribuição da força de trabalho por país.

O indicador 1, do anexo 3, apresenta o número total de colaboradores 
distribuídos por gênero, idade, país e categoria profissional.
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5

967

501 

2.525 

1.731

981 

858

3.470

 142

139

27.291

Total 2019

25 

134

13.237

12 

23

747

58

315

843

580 

2.440 

1.739 

1.194

653 

2.865

136

118

25.119

Total 2018

62%

Europa

Américas

Distribuição da força de trabalho por continente:

37%

África
1%

10.5443.939

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

Espanha

Andorra

Bélgica

França

Países Baixos

Luxemburgo

Itália

Portugal

Reino Unido

Suíça

Marrocos

País

Europa

Américas

África

Total
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Espanha

Benelux

Itália

Portugal

Reino Unido

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

Marrocos

Total

Distribuição por tipo de contrato
Com relação à quantidade total e distribuição dos diferentes tipos de Contratos 
da Empresa, a tabela a seguir apresenta o percentual da média anual para cada 
tipo de contrato, sendo que mais de 89% são permanentes.

Desligamento da empresa
Neste Exercício, foram registrados 1.586 desligamentos da empresa, sendo 27.291 o número total de colaboradores no 
final do Exercício de 2019. Conforme mostra o gráfico a seguir, o percentual de pessoas demitidas por extinção de cargo 
aumentou 1,8% de um exercício para o outro, tendo a Colômbia a maior taxa desse tipo de demissão, equivalente a 30% de 
sua força de trabalho, em razão da extinção de um contrato de larga escala, que foi sucedido por uma nova ligação contratual 
com os colaboradores previamente mencionados, que foram contratados para serem novos prestadores de serviços.

Os números distribuídos por gênero, idade, país e categoria profissional podem ser encontrados no indicador 4.1, do anexo 3.

Essa redução ano a ano advém da mudança da legislação da Espanha, 
na qual os jovens são contratados com contrato de estágio, o qual 
é subsequentemente convertido em contrato de trabalho por prazo 
indeterminado.

Os números completos dos tipos de contrato são apresentados no indicador 
2, do anexo 3.

Um total de 9.522 novos contratos foram assinados neste Exercício, sendo 
muito similar ao número de 9.694 de contratações no Exercício de 2018. A 
Empresa contratou 3.847 novos trabalhadores na Espanha e foi chamada de 
Top Employer 2020.

O gráfico a seguir apresenta os números de contratações no Exercício de 
2019, por país.

O Indicador 3, do anexo 3, apresenta o total de contratações e sua 
distribuição por gênero, idade, país e categoria profissional.

Tipos de contratos Contratos em 2019

Por Prazo Indeterminado

5,70%

99,92%

0,08%Por Prazo Determinado e 
em regime de tempo parcial

Europa

60 7085

Américas África

Exercício de 2017

Exercício de 2018

Exercício de 2019

Percentagem de desligamento da empresa no Exercício de 2019

Percentagem de desligamento da empresa no Exercício de 2018

30%

4.737 4.555
4.139

4.897 4.897

4.026

94,30%

Contratos em 2018

14%

8%

3%

5%

0%

5%

6%

6%

4%

6%

3%

6%

6%
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Rotatividade de colaboradores
A taxa de rotatividade de colaboradores melhorou 20,22%, quase 5% abaixo do exercício anterior, sendo a taxa 
para mulheres um pouco menor (17,95%) que a dos homens (21,00%). A rotatividade total de colaboradores no 
Exercício de 2019 distribuída por faixa etária, gênero e região pode ser encontrada no indicador 4.2, do anexo 3. 
O gráfico a seguir apresenta a rotatividade por país para este exercício em comparação com o exercício anterior.

Os números de rotatividade são obtidos a partir das demissões voluntárias por extinção de cargo, demissões 
por causas objetivas,  demissões baseadas em motivos legais, demissões sem justa causa, licença sem prazo 
determinado, mútuo acordo, fim da reserva de trabalho e não passar no período de experiência (desejado ou 
voluntário).
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Rotatividade de colaboradores no Exercício de 2019
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Espanha

Bélgica

França

Países Baixos

Luxemburgo

Itália

Portugal

Reino Unido

Suiça

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

Marrocos

Desigualdade salarial
A política salarial da everis garante salário igual entre os gêneros ou em 
relação a qualquer outra diferença entre os indivíduos. Salários da mesma 
categoria são iguais para mulheres e homens.

Não obstante, existe um desiquilíbrio na pirâmide devido à falta de mulheres 
nas áreas de STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática) e no 
setor de consultoria.

Estamos estudando a eficácia das medidas que estamos tomando para 
estreitar essa disparidade. O cálculo que fizemos está baseado na fórmula 
mais normalmente utilizada: (A-B)/A * 100, onde A é o salário por hora para 
homens e B para mulheres.

A desigualdade salarial entre os gêneros encolheu de 5% para 3,2%, 
conforme mostra a tabela abaixo.

Grupo everis em 2019 Grupo everis em 2018

3,2% 5%
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Remuneração média de  
conselheiros e executivos
A política de remuneração para o Conselho de Administração estabelece 
remuneração diferente para conselheiro independente e conselheiro executivo. 
Os diretores proprietários apontados pela NTT DATA não são incluídos nessa 
renumeração do Conselho.

Com relação aos conselheiros independentes, essa política inclui um montante 
anual fixo e subsídios por comparecimentos e viagens, quando aplicáveis, de 
acordo com reuniões do conselho e para participar de comitês do conselho, seja 
como presidente ou membro.

Conselheiros executivos - O Presidente do Conselho e o CEO são remunerados 
em um montante fixo e um bônus vinculado às ações ou a remuneração variável 
que é paga aos Conselheiros do Grupo. A relação de trabalho com o CEO é 
regulada em contrato comercial, nos termos do artigo 249 da Lei das Empresas 
de Responsabilidade Limitada da Espanha.

Os valores fixos e o salário anual do Conselho, que foram aprovados pela 
Assembleia Geral do Exercício de 2018 permaneceram os mesmos para o 
Exercício de 2019.

As tabelas a seguir mostram a remuneração média dos membros do Conselho 
de administração, membros da alta administração e diretores corporativos, 
compreendendo salários fixos, bônus, subsídios e indenizações.

Remuneração média da  
força de trabalho
As tabelas a seguir mostram a média de salários, por categoria profissional, 
em todos os países em que o Grupo faz negócios. Os números distribuídos 
por gênero, idade e país podem ser encontrados no indicador 5, do anexo 3.

Para promover o emprego, a política de treinamento da everis assegura 
o aprendizado contínuo sobre conhecimento, métodos e tecnologias 
adaptadas às novas exigências e altamente customizadas. Isso melhora 
de forma significativa a empregabilidade do colaborador. O respeito pelo 
processo de contratação é a garantia de conhecer novos setores e clientes, 
explorar outras áreas e continuar a se desenvolver através da rotação de 
projetos.

Sócio

Remuneração média dos membros 
do conselho de administração

Conselheiros independentes

Conselheiros executivos**

Diretor Executivo

Diretor

Administrador

Líder

Colaboradores

Total 

Exercício de 2018Exercício de 2019

Mulheres
Exercício 
de 2019

Mulheres

Mulheres
Exercício 
de 2018

Homens
Exercício 
de 2019

Homens
Total

Exercício de 2019
Total

Exercício de 2018

Homens
Exercício 
de 2018

649.833 € 

663.584 € 

553.574 €

400.719 € 

422.689 € 

334.809 €

680.814 € 

680.814 €

320.360 € 

323.329 € 

311.452 €

*Inclui a remuneração total (salários fixos, bônus e subsídios de expatriação) dos executivos da alta administração (CEO da Europa, CEO da Américas, 
CEO Evin e administradores dos países).

** Inclui a remuneração total (salários fixos, bônus e subsídios de expatriação) dos diretores corporativos (CFO, CSO, CLO, CPO).

* Membros do Conselho que representam o Grupo NTT DATA não foram incluídos, uma vez que não recebem salário diretamente da everis.
** Compreende o Presidente do Conselho e o CEO

Categoria

96.039

133.695

85.175

58.195

38.432

19.028

25.352

116.500 € 103.500 €113.000 € 101.000 €

969.208 € 897.690 €

399.569 € 367.396 €399.569 € 367.396 €

90.217

61.291

41.041

20.477

28.495

138.430

99.418

137.889

98.875

89.382

60.485

40.264

20.066

27.611

146.555

97.762

92.042

61.609

40.399

20.386

Remuneração dos membros do Conselho*

Remuneração dos executivos da alta administração*

Remuneração dos diretores corporativos**

Remuneração média

Remuneração média

Remuneração média de homens

Remuneração média de homens

Remuneração média de mulheres

Remuneração média de mulheres
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Gestão de talentos

A everis oferece vias e oportunidades diferentes para o desenvolvimento, 
a fim de permitir que os colaboradores atinjam seu potencial máximo. 
Neste aspecto, existem vários tipos de ferramentas que utiliza de forma 
customizada:

•	 Coaching individual e em grupo

•	 Mentoria

•	 Mentoria e tutoria

•	 Revisão anual e feedback contínuo

Essas medidas garantem que os colaboradores adquiram constantemente 
conhecimento, métodos e tecnologias, melhorando sua empregabilidade.

A everis faz parte de programas como o 
Programa Multiempresas de Desenvolvimento 
de Talentos. Essa iniciativa usa a cooperação 
entre as empresas para ajudar a gerir, 
desenvolver e reter talentos.

3.2

Programa de Liderança Global
Este programa foca no desenvolvimento de líderes globais, que 
conhecem a estratégia e portfólio de serviços do grupo NTT DATA.

Além disso, treinar e aprender a política da everis são aspectos vitais 
para atrair talentos, para serbenchmark de marca do empregador, bem 
como para o desenvolvimento integral de seus colaboradores e de suas 
capacidades para contribuir com valor.
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Vis
ão Estratégica

Universidade everis
A everis é uma empresa, cujo principal ativo são suas pessoas e, 
portanto, um de seus principais objetivos é promover o desenvolvimento 
das pessoas, desenvolvendo a integralidade individual de cada uma 
delas, através de treinamento sob medida e online dentro e fora das 
dependências da everis. Deve-se cultivar o desenvolvimento profissional 
através de aprendizado contínuo e novos desafios, criando um clima que 
permita que os colaboradores atinjam seu potencial máximo.

A Universidade everis Espanha, assim, concebe uma série de planos de 
formação mais gerais alinhados com nosso modelo de carreira (funções, 
conhecimento e competências) e outros treinamentos mais específicos 
para atender às necessidades a nível do escritório, setor, projeto etc., 
sempre junto com a estratégia para personalizar o treinamento.

Equipe de executivos
Existem vários planos de formação disponíveis para a equipe de executivos:

•	 Escola de Executivos everis, que é dividida em cinco áreas de 
conhecimento:

•	 Gestão de negócios: para garantir que os clientes confiem na everis.

•	 Pessoas em evolução: para conseguir equipes felizes e altamente 
comprometidas.

•	 Comunicação: para obter o maior impacto e influência no mercado.

•	 Criatividade e inovação: para diferenciar o Grupo dos nossos pares.

•	 Visão estratégica: para executar a estratégia de forma conjunta.

•	 Um plano de introdução no primeiro ano é também oferecido a gerentes 
e destina-se a difundir na equipe de executivos as noções básicas de 
gestão de projetos na everis. Esses gerentes devem, então, levar seu 
aprendizado mais adiante por meio dos planos de formação disponíveis 
para sua categoria.

•	 Executivo inspirador: Programa boutique voltado para um público 
exclusivo a fim de atender às necessidades de nossos líderes para 
liderarem com visão, valores e estratégia claros.

•	 Feedback contínuo: Via de treinamento, onde o feedback é usado como 
ferramenta para motivar e desenvolver os colaboradores.

Líderes
A Universidade everis Spain concebeu planos de formação que 
abrangem as necessidades a partir da perspectiva da administração e 
para permanecer competitivo:

•	 Fundações para a excelência: Cursos de formação para melhorar a 
forma com que os projetos são geridos, desenvolvendo processos de 
pensamento metodológico.

•	 Líderes empoderados: Via de formação que visa ao empoderamento 
dos líderes da Empresa.

•	 Líderes exemplares: Via de formação que foca em três áreas: 
inovação, vendas e liderança.

•	 Desafios de liderança: Programa de formação para acelerar a 
aquisição das habilidades de liderança.

•	 Feedback contínuo: Via de formação, onde o feedback é usado como 
ferramenta para motivar e desenvolver os colaboradores.

Colaboradores
A Universidade everis Spain concebeu planos de formação que 
abrangem as necessidades a partir da perspectiva da administração e 
para permanecer competitivo:

•	 Fundações para a excelência: Cursos de formação para melhorar a 
forma com que os projetos são entregues, desenvolvendo processos 
de pensamento metodológico.

•	 Liga do aprendizado: Plano de formação de jovens e inexperientes 
talentos, visando ao fortalecimento de suas habilidades como 
consultores.

•	 Jovens talentos: Uma experiência única de aprendizado, praticando 
nas áreas de experimentação (criatividade, empreendedorismo e 
estratégia), de empatia (diversidade e meio ambiente) e de equilíbrio 
(inteligência emocional e formação de equipe).

•	 Feedback contínuo: Via de formação, onde o feedback é usado como 
ferramenta para motivar e desenvolver os colaboradores.

•	 Futuros líderes: Experiência única de aprendizado, praticando-se a 
liderança com foco em metodologia, comunicação e inovação.

Str
ategic Vision

Evolving People
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Investimento em formação
Durante o Exercício de 2019, a everis investiu mais de € 18 milhões na 
formação dos talentos internos da Empresa, representando € 5 milhões a 
mais do que no exercício anterior. Foram concluídas mais de 580.000 horas 
de formação. Essas horas incluem treinamentos em sala de aula, mistos ou 
online em toda a Empresa, apesar de, em razão do lockdown por causa da 
Covid-19, os dados ainda precisam ser processados e o número final pode 
ser ainda mais alto.

Colaboradores de todas as categorias profissionais fizeram alguns 
treinamentos durante o exercício, sendo que cada um concluiu uma média 
de 4,9 cursos. Este é um indicador chave de nosso compromisso com o 
ODS 4 - educação de qualidade, e representa uma melhoria em relação aos 
4,8 cursos por pessoa do ano passado.

O indicador 6, do anexo 3, mostra a quantidade de horas de treinamento 
recebido por categoria profissional, país e gênero.

Os programas mais populares de treinamento em sala de aula na Espanha 
sãos os relativos aos valores e cultura da Empresa. A demanda para 
treinamento relacionado a autoconhecimento é grande, assim como 
também é a demanda para treinamento em desenvolvimento pessoal e 
profissional, em que são desenvolvidas as habilidades e competências 
de liderança, comunicação, inovação e criatividade. São eles #Beteam, 
Comunicação Positiva, Gestão Assertiva de Conflitos; Curso de Indução, 
Treinamento de Sala de Aula de Inglês. Os cursos de e-learning mais 
populares são: Conceitos Básicos de Segurança na everis, GDPR, Meio 
Ambiente, Programa de Compliance Corporativo (obrigatório na everis).

Certificações
Algumas das certificações cobertas pela Universidade são PMP, CAPM, 
PSMI, ITIL FOUNDATION V.3, PRINCE 2 e PMO-CP, Agile: SAFe (Scaled 
Agile Framework), certificação da Devops Foundation, Team Kanban 
Practitioner, Kanban System Design (KMP1), Kanban Management 
Professional (KMP2) e 3.13 Management 3.0.

Idiomas
Conseguir se comunicar em outros idiomas é vital em nossas vidas 
pessoais e profissionais e o inglês, em especial, transformou-se na língua 
franca nas relações com os clientes em um mercado global.

A ala de idiomas da Universidade everis Spain oferece uma ampla gama 
de serviços para melhorar as habilidades no idioma e ajudar em casos 
específicos em que o idioma é necessário.

Isso é obtido através de aulas de idioma presenciais, aprendizado online, 
sessões semanais, workshops e cursos intensivos, assim como licenças 
para e-learnig.

Há também programas flexíveis:

•	 Aconselhamento Linguístico: Serviço que aconselha e ajuda o estudante 
a melhorar suas habilidades no idioma em suas propostas, apresentações, 
e-mails, questões específicas etc., podendo ser realizado em sala de aula 
ou online.

•	 Clubes de Discussão: Bate-papos informais com atmosfera descontraída 
em vários escritórios.

•	 Podcasts: Podcasts sobre várias matérias para promover o aprendizado 
do idioma de uma maneira diferente.

•	 BETOTW: E-mail semanal que inclui vocabulário, expressões e atividades. 
Agora, a comunidade BETOTW também pode ser consultada.

América Latina
O projeto Festival Digital de Aprendizado (DFoL) coloca ênfase especial 
no desenvolvimento dos consultores da everis, desenvolvendo 
a integralidade individual de cada um deles. O DFoL consiste no 
treinamento necessário para desenvolver os consultores, onde quer 
que estejam baseados, cobrindo todas as áreas necessárias para o seu 
progresso: SoftSkill, Metodologia COM, Agile e Inovação e Criatividade.

O objetivo é oferecer uma experiência única de aprendizado através do 
DFoL, que pode ser aumentado a nível global. Portanto, seu treinamento 
é basicamente online. Isso permite uma implementação a nível global 
utilizando a plataforma da everis chamada UlearnDX, juntamente com 
recursos online que facilitam e aprimoram o aprendizado.
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Diversidade

Fundada na crença de que todos os colaboradores são únicos e que sua 
diversidade é uma força, a organização visa fomentar uma cultura inclusiva, 
em que todos sintam que pertencem por quem são e podem crescer em um 
ambiente seguro, onde as pessoas são capazes de dar o melhor que têm a 
oferecer.

Desde 2019, a everis tem uma estrutura e estratégia de ação global nesta 
área. Os dois objetivos prioritários da Empresa com relação a isso são o 
de aumentar o número de mulheres no nível executivo, a fim de equilibrar 
a proporção de mulheres por toda a organização, e o de incentivar a 
contratação de pessoas com deficiência.

É do nosso interesse cultivar uma mentalidade inclusiva em todos os 
trabalhadores e aprender a interagir uns com os outros, bem como 
incorporar a diversidade em todos os aspectos, tanto visíveis quanto 
invisíveis. Consequentemente, além dos grupos prioritários acima 
mencionados, são adotadas ações nas seguintes áreas de diversidade: 
cultural, geracional, LGBT+ e perfil profissional.

A estrutura da ação global compreende as seguintes linhas de trabalho:

•	 Aumentar, na Empresa, a conscientização sobre a diversidade e a inclusão, 
os impactos de preconceitos subconscientes na tomada de decisões, e a 
necessidade de continuar promovendo oportunidades iguais para todos.

•	 Ações específicas nos processos de pessoas (recrutamento, promoção, 
análises e treinamento).

•	 Aumentar a visibilidade e apoiar as ações locais e direcionadas para 
stakeholders: promoção de STEM (workshops de robótica para 
crianças com foco em meninas), plano de inclusão para pessoas 
com deficiência, gêneros sub-representados (mentoria, paternidade/
maternidade, visibilidade), pessoas com diferenças culturais (programas de 
conscientização e de comunicação, workshops de multiculturalidade).

•	 Promover “círculos de pessoas” (grupos autogeridos por colaboradores, 
que abordam temas de interesse comum, para aprender uns com os outros 
e ter rede de apoio): A Experiência da Paternidade/Maternidade, Círculo 
de Mulheres nos escritórios, incluindo Barcelona e Santiago do Chile, 
GirlsGonna, Jovens Talentos).

Os indicadores fundamentais são o percentual de mulheres na força 
de trabalho e o percentual de mulheres Executivas de Alta Gestão, 
juntamente com o número de colaboradores com deficiência.

As barreiras centrais para o cumprimento desses indicadores são a 
falta de talentos em STEM e a disparidade entre os gêneros nessas 
disciplinas.

Também utilizamos o OneVoice para monitorar o indicador de 
diversidade. Em 2019, 82% dos nossos colaboradores estavam 
satisfeitos com a forma com que a everis lidava com a diversidade - 
um número muito positivo e igual ao de 2017.

3.3

Exercício 
Fiscal

Mulheres na 
força de trabalho

2019

28%2018

Executivas de 
Alta Gestão

Colaborador 
com deficiência

28% 12,41% 

10,7%

169

144
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Diversidade de gênero.  
Plano de Oportunidades Iguais
A everis promove tratamento igual de homens e mulheres no que diz 
respeito ao acesso a emprego, treinamento, promoção e condições de 
trabalho. Todos os colaboradores da everis têm direitos iguais a um 
ambiente de trabalho seguro, livre de assédio, sendo garantida ajuda 
às pessoas que sofrem isso, com as medidas disciplinares e corretivas 
apropriadas, colocadas em vigor para prevenir que essas situações 
repitam.

A everis esforça-se para ser benchmark nas áreas de igualdade de 
oportunidades, mantendo o equilíbrio na distribuição por gênero na 
força de trabalho como um todo e garantindo a não-discriminação em 
razão do gênero.

Na Espanha, e em resposta à Lei Orgânica 3/2007, de 22 de março de 
2007, sobre a efetiva igualdade entre homens e mulheres, a everis teve 
um Plano de Oportunidades Iguais em vigor em todas as empresas 
que deviam cumprir essa lei em razão do tamanho de sua força de 
trabalho.

Em 2019, foi assinado o novo Plano de Oportunidades Iguais da 
everis Spain S.L., que estabeleceu os objetivos e ações nas seguintes 
áreas: recrutamento, desenvolvimento, equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional, comunicação, salário e assédio sexual ou em razão do 
gênero.

Os objetivos são: aumentar a quantidade de mulheres na folha de 
pagamento e em cargos executivos, através do aprimoramento 
do processo de recrutamento, de programas de desenvolvimento, 
mentoria e treinamento, dirigidos a todos os colaboradores da 
Empresa; e aprimorar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e 
promover comunicações inclusivas, juntamente com a conscientização 
dos planos e ações estabelecidos em referido plano para toda força de 
trabalho.

Em outros países em que a everis opera, ela sempre age de acordo 
com a legislação local em vigor, embora muitos países ainda não 
tenham uma lei específica sobre a igualdade.

No Reino Unido, o Plano de Diversidade da everis busca aumentar 
a conscientização e fazer aflorar o valor da diversidade, a partir da 
perspectiva de que cada pessoa é única. Os três aspectos básicos são 
trabalhados: gênero, cultura e individualidade.

Incentivar a disseminação de 
informações e melhorar o acesso 
a opções para se obter um melhor 
equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional.

everislife: estender benefícios e 
licenças aprovadas.

Iniciativas específicas

Equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional

Remuneração

Atualizar e distribuir o atual 
protocolo sobre assédio.

Prevensão 
ao assédio

Marca do Empregador

Personalização e diversificação 
dos processos de acesso e 
contratação.

Recrutamento Desenvolvimento
Conscientização e treinamento 
para grupos vitais.

Revisar e adaptar o conteúdo 
do treinamento.

Treinamento

Manter o princípio da 
igualdade de remuneração 
por trabalho equivalente.

Inclusão da perspectiva de 
gênero e de inclusão em pontos 
estratégicos do processo de 
desenvolvimento profissional.
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Iniciativas Globais para 
reduzir as disparidades 
entre os gêneros

Promover carreiras em STEM
Permaneceremos comprometidos em promover carreiras em STEM 
através de workshops para crianças e famílias, a fim de entusiasmar 
o interesse em tecnologia, programação e robótica, bem como para 
ajudar a reduzir a disparidade digital entre os gêneros. Concentraremos 
nossos esforços para eliminar os preconceitos de gênero culturalmente 
aprendidos (maiores detalhes na seção 4.2).
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Fomentar e promover líderes 
mulheres
Participação em programas de liderança renomados e tutoria para 
jovens estudantes. Programa de mentoria no Chile, apoiado por 
especialistas da Rede de Mulheres na Alta Administração.

Conscientização sobre a diversidade 
e igualdade de gêneros
Conscientização do valor da diversidade e da importância de ser inclusivo, 
destacando a contribuição da mulher através da história e da tecnologia, 
bem como celebrar datas importantes tais como a da DCI (Diversidade, 
Civilidade e Inclusão).

Parcerias para promover a 
diversidade
Permaneceremos comprometidos em promover carreiras em STEM 
através de workshops para crianças e famílias, a fim de entusiasmar 
o interesse em tecnologia, programação e robótica, bem como para 
ajudar a reduzir a disparidade digital entre os gêneros. Concentraremos 
nossos esforços para eliminar os preconceitos de gênero culturalmente 
aprendidos (maiores detalhes na seção 4.2).

Iniciativas Globais para 
reduzir as disparidades 
entre os gêneros
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Programa Global de Liderança 
de Mulheres Seniores
Além disso, a igualdade de tratamento e oportunidade para 
homens e mulheres está incorporada na gestão de talentos. 
Para esse fim, a fim de continuar melhorando o equilíbrio 
entre os gêneros na força de trabalho, bem como garantir a 
não-discriminação, a everis está comprometida em apoiar 
o desenvolvimento da liderança feminina, participando do 
Programa Global de Liderança de Mulheres Seniores da NTT: 
um programa para executivas mulheres. A everis também 
faz parte da iniciativa WIN (Women in NTT DATA), que busca 
estabelecer uma rede de mulheres que trabalham juntas no 
Grupo e promover a igualdade.

Grupos de colaboradores
Grupos de colaboradores para compartilhar ideias, buscar conselhos, 
entrar em contato uns com os outros e aprender junto.

Avaliações em 
andamento
A fim de identificar eventuais desigualdades, 
estão sendo conduzidas avaliações, as quais 
levam em consideração a presença do homem 
e da mulher na força de trabalho como um todo, 
as várias categorias profissionais e também os 
diversos estágios de contratação e promoção.

Promover a presença da 
mulher na área de TI

Chile

Número de 
membros

embaixadores da #girlsgonnaEspanha

The parenthood experienceGlobal

Young Global CommunityNTT DATA

Iniciativas Globais para 
reduzir as disparidades 
entre os gêneros

12

+75

+40

+13

45
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Distribuição das 
iniciativas por país

Além das linhas de trabalho no plano global referente à conscientização 
e a processos e ciclos de pessoas, as ações específicas no escritórios 
na Espanha são abaixo delineadas. Tanto Madri quanto Barcelona têm 
planos específicos para implementar a estratégia D&I (Diversidade & 
Inclusão) em seus territórios.

•	 Promociona 2019: programa concebido para aumentar 
significativamente a quantidade de mulheres em cargos com alto nível 
de responsabilidade, que a everis tem desenvolvido por seis anos. 
Em 2019, participaram cinco conselheiros do escritório de Madri.

•	 O trabalho continua com a Fundação para posteriormente 
desenvolver o programa de mentoria para jovens denominado Púlsar, 
bem como a campanha girlsgonna que visa reduzir a disparidade 
entre os gêneros no setor de tecnologia.

•	 Vários eventos e workshops de treinamento para cultivar a cultura 
inclusiva e o mindset da diversidade têm sido realizados, focados na 
autorreflexão e no aprendizado através da experiência. Mais de 150 
pessoas de todas as categorias profissionais, escritórios e unidades 
participaram dessas ações.

•	 Foram realizados diversos eventos internos sobre informações e 
conscientização, tais como café da manhã para comemorar o IWD 
(International  Women’s Day) 2020 em Madri e o Pride Day 2019, 
com distribuição a toda força de trabalho de crachás com o slogan 
“Somos todos únicos”. A organização também esteve envolvida 
em vários fóruns de especialistas nesse campo: seminário Mulher 
e Universidade (La Rioja, abril de 2019) e Mulher e Liderança 
(Santander, dezembro de 2019). Ela também contribuiu para o 
relatório do Intrama intitulado Melhores Práticas de Diversidade 
(dezembro de 2019).

Chile
•	 Parceria com a Technovation: participação em um evento 

promovido pela ONG Technovation, com cinco palestrantes da 
everis que deram palestras especializadas sobre informações 
de tecnologia de ponta para estudantes.

•	 Parceria Laboratoria: envolvimento na mentoria de 
mulheres inscritas no programa da Laboratoria. No total, 35 
colaboradores da everis participaram como mentores.

•	 Mulheres da Everis: palestra ministrada por Mana Isabel 
Aranda da REDMAD e lançamento do programa de mentoria 
feminina, que contou com a participação de mais de 60 
mulheres da everis.

•	 Mentoria em Parceira com a Rede de Mulheres da Alta 
Administração: programa de mentoria para 15 mulheres 
da everis, realizado durante três semanas e apoiado por 
especialistas da Rede de Mulheres da Alta administração.

•	 Jantar dos Voluntários da Everis: convite aos voluntários 
de várias companhas para jantarem com os executivos da 
Empresa.

•	 Sessão com Mulheres: convite a todas as mulheres que 
trabalham com projetos de clientes, para se reunirem, 
conhecerem umas às outras e conversarem sobre vários 
tópicos de interesse relacionados ao desenvolvimento 
profissional das mulheres e outras questões sobre a diversidade 
na everis.

Peru
Campanha Respect Has no Gender (Campanha Respeito Não Tem 
Gênero) para enfatizar o respeito como um direito pelo qual a mulher 
luta e que não é somente para elas, mas para todos, independente 
de seus gêneros. Foram distribuídos bottons com essa frase a todos 
os trabalhadores, que foram incentivados a enviar suas fotografias.

Espanha
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Itália
•	 Mentoria

•	 A everis é um Plano de Diversidade

•	 Escola Stem. Escola apenas para mulheres e meninas que 
oferece treinamento universitário humanístico.

•	 Stem In The City. Projeto em Milão para incentivar as 
mulheres nas carreiras de STEM.

Reino Unido
No Reino Unido, a everis é um Plano de Diversidade que busca  
aumentar a conscientização e fazer aflorar o valor da diversidade, 
a partir da perspectiva de que cada pessoa é única. Dois aspectos 
básicos têm sido trabalhados: gênero e cultura.

•	 STEM. Lançamento de um plano abrangente para contribuir com 
estreitamento da disparidade entre os gêneros no setor de TI através 
do aprendizado e divertido envolvimento de crianças, adolescentes e 
suas famílias.

•	 Robótica. Ajuda para as meninas e meninos mudarem o mundo 
através da ciência, tecnologia e inovação. A iniciativa envolve as 
famílias e incentiva as crianças a serem quem quiserem ser, bem 
como aumenta a conscientização dos adultos sobre os impactos da 
estereotipação.

•	 Encontro de Pais, Mães e adolescentes da STEM. Dá orientação 
e aumenta a conscientização dos adolescentes sobre como a 
tecnologia é vista sob a perspectiva das empresas, através de 
atividades divertidas e engajadoras, bem como mostra uma visão 
sobre o que realmente significa trabalhar com tecnologia e sobre seus 
impactos em suas vidas diárias.

EUA
Medidas de igualdade contidas no Manual do Colaborador.

Brasil
•	 Patrocínio do hackthon do Laboratório (ONG que treina 

mulheres para o mercado de TI), com a contratação de nove 
mulheres como resultado do primeiro evento.

•	 Patrocínio da conferência PrograMaria: que tinha por objetivo 
o empoderamento de mulheres e meninas através da tecnologia 
e programação. Envolveu 250 mulheres que estudavam ou 
trabalhavam com tecnologia. Conferências técnicas, sala com 
mentores de feiras de recrutamento e sala com entrevistas de 
emprego pré-agendadas.

•	 Evento para mulheres transgêneras no mercado de 
TI. Preconceitos e dificuldades em todos os sentidos. 
Aconselhamento sobre comportamento e formas de 
pensamento para ajudar a sobreviver e se destacar neste 
mercado que ainda é dominado por homens.

•	 Mirando a comunidade LGBTTI+: envolvimento da equipe da 
feira de recrutamento, sendo contratadas duas pessoas.

Distribuição das 
iniciativas por país
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Percentual de mulheres na 
força de trabalho
No encerramento do Exercício de 2019, 28% da força de trabalho era 
composta por mulheres e os homens representaram 72%, sendo que 
nenhum caso de discriminação foi informado durante esse período. 
A distribuição de mulheres na força de trabalho global por categoria 
profissional é a seguinte:

Atualmente, a força de trabalho da everis tem uma idade média de 33 anos, 
enquanto 0,5% tem acima de 60 anos. A Espanha tem o maior número de 
colaboradores nesse grupo (37), seguida pelo Brasil (28) e Chile (16). No 
Exercício de 2019, cinco pessoas se aposentaram no Chile - duas mulheres 
e três homens. Nos próximos anos, a Empresa planeja realizar programas 
para ajudar a transição dos colaboradores que se aposentarem.

Indicador 1, do anexo 3, apresenta a distribuição da força de trabalho 
de cada país por categoria profissional, gênero e faixa etária.

* A quantidade de pessoas promovidas à categoria de Diretor Executivo foi muito 
inferior, por isso a diferença percentual.

O Conselho de Administração possui 27% de 
mulheres, enquanto os homens ocupam 73%. 
Todos têm mais de 50 anos de idade, exceto duas 
pessoas que estão na faixa dos 30 anos a 50 anos.

Categoria 
profissional

% de mulheres na 
força de trabalho 
Exercício de 2019

% de mulheres na 
força de trabalho 
Exercício de 2018

11,43%Sócio

Diretor Executivo*

Executivo de Alta Gestão

Diretor

Gerente

Líder

Colaboradores

16,07%

12,41%

16,56%

25,96%

29,84%

28,23%

9,59%

34,65%

10,70%

16,21%

24,89%

28,33%

28,16%

3. Pessoas  |  3.3. DiversidadeRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



49

Acessibilidade e pessoa 
com deficiência
A everis atende às exigências estipuladas pelo Decreto-Lei Real 1/2013, 
de 29 de novembro de 2013, e seu método de cumprimento, com relação 
às empresas everis na Espanha que têm essa obrigação, é apresentado na 
tabela a seguir.

3.4

* Empresas espanholas sujeitas ao Decreto-Lei Real 1/2013, de 29 de novembro de 2013, que aprovou o Texto 
Revisado da Lei Geral que rege os direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão social. Pelo menos 2% da 
força de trabalho das empresas com 50 ou mais colaboradores deve ser trabalhadores portadores de deficiência.

** Colaboradores no encerramento em 31 de março de 2020.

*** Estes números mostram como o compromisso da everis vai além das exigências legais, indicando que as 
despesas da everis superam a obrigação legalmente estabelecida. Neste exercício, as despesas foram para os 
Centros de Emprego Especial e doações.

Empresas na Espanha*
Número de 

colaboradores**
Colaboradores 
com deficiência Quota 2%

Diferença em 
termos absolutos

Cumprimento  
da quota

everis Aragón 320 6 6 0 100%

everis BPO 1.126 7 22 15 32,82%

everis Spain 7.139 44 142 98 30,99%

everis Centers 2.046 14 40 26 35%

everis inf Enginnering 328 5 6 1 93,33%

everis inf Operations 530 4 10 6 40%

everis Ingeniería 87 4 1 -3 400%

everis initiatives 77 0 2 2 0%

everis Aeroespacial 214 3 4 -1 75%

Medidas alternativas (€)

Obrigatório Real Diferenças em favor de SECs***

N/A

290.431,35 € 294.396,18 € 3.964,83 €

1.897.484,82 € 3.656.665,22 € 1.759.180,40 €

503.414,34 € 534.376,59 € 30.962,25 €

19.362,09 € 9.194,33 € em CEE
5.083,88 € em doações

0 €

116.172,54 € 59.370,39 € em CEE
28.401,08 € em doações 0 €

N/A

19.362,24 € Certificado de excepcionalidade 
29/08/19

19.362,09 €
Certificado de excepcionalidade 

16/10/2019
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Na Espanha, todos os colaboradores com deficiência da everis 
têm contrato de trabalho por prazo indeterminado.

* Empresas espanholas sujeitas ao Decreto-Lei Real 1/2013, de 29 de novembro de 
2013, que aprovou o Texto Revisado da Lei Geral que rege os direitos das pessoas com 
deficiência e sua inclusão social. Pelo menos 2% da força de trabalho das empresas 
com 50 ou mais colaboradores deve ser trabalhadores portadores de deficiência.

** Colaboradores no encerramento em 31 de março de 2020.

Empresas na Espanha*
Número de 

colaboradores**
Colaboradores 
com deficiência De 33% a 65%

De 33% a 65% 
com auxílio

Igual ou superior 
a 65%

everis Aragón 320 6 4 1 1

everis BPO 1.126 7 5 0 2

everis Spain 7.139 44 30 3 11

everis Centers 2.046 14 13 0 1

everis inf Enginnering 328 5 4 0 1

everis inf Operations 530 4 3 0 1

everis Ingeniería 87 4 4 0 0

everis initiatives 77 0 0 0 0

everis Aeroespacial 214 3 3 0 0

50

3. Pessoas  |  3.4. Acessibilidade e pessoa com deficiênciaRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



51

Em nenhum desses países houve fiscalização ou multas relacionadas à 
contratação de indivíduos com deficiência, não obstante, estão sendo 
adotadas ações específicas para incentivar a inclusão dessas pessoas, 
como parte do plano global de diversidade e CRS.

•	 No Reino Unido, encontra-se em vigor a Lei da Igualdade, que exige 
que as empresas contratem pessoas com deficiência.  Todavia, no 
Exercício de 2019, as empresa everis no Reino Unido não tiveram 
nenhum trabalhador registrado com deficiência.

A tabela à esquerda mostra os países em que a everis tem empresas, 
mas que não estão sujeitas à exigências legais de contratação 
obrigatória de colaboradores com deficiência. No encerramento 
do Exercício de 2019, a everis reportou os seguintes números de 
colaboradores com deficiência em referidas empresas.

País
Quota 

numérica
Colaboradores 
com deficiência

Europa

Américas

África

Total

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

0

128

16

0

0

106

0

1

31

10

3

0

10

0

Espanha

Andorra

Bélgica

França

Países Baixos

Luxemburgo

Itália

Portugal

Reino Unido

Suíça

0

0

0

0

0

38

9

0

0

Marrocos 0 0

168537

233 87

0

0

0

0

0

0

28

0

0

As outras empresas everis que operam em outros países aderiram às 
seguintes leis específicas sobre as pessoas com deficiência dos países:

•	 A Itália aplica a lei específica de pessoas com deficiência, a Lei no. 
68/1999, sendo que 23 do total de 880 da força de trabalho são 
pessoas com deficiência. A exigência legal é 7%, o que equivale a 35 
colaboradores (não incluindo as exceções concedidas pela autoridade 
competente). A Itália tem um plano de inclusão focado na contratação 
de especialistas de tecnologia com deficiência, utilizando parceiros 
especializados que recrutam as pessoas certas para preencher esses 
papéis.

•	 A França aplica a lei intitulada “Ioi handcap” (deficientes do International 
Ombudsman Institute) às empresas com mais de 20 colaboradores. 
Contudo, no fechamento do Exercício de 2019, a Empresa tinha apenas 
17 trabalhadores.

•	 O Brasil possui uma lei que impõe quotas - a Lei no 8.213/91 e Instrução 
Normativa no 20/2001 do Ministério do Trabalho - para determinar a 
base de cálculo para as empresas. De acordo com essa legislação, a 
quota de 5% corresponde a 128 trabalhadores. Atualmente, o Brasil 
emprega 31 pessoas com deficiência e, segundo um acordo assinado 
com a autoridade competente, temos até 2022 para preencher a quota de 
colaboradores com deficiência.

•	 No Chile, a Lei no 20.422/ 21.015 impõe a quota de 1%, que equivale a 
16 trabalhadores. Atualmente, temos 10. Programas de conscientização 
sendo realizados no Chile para impulsionar a contratação de indivíduos 
com deficiência.

•	 Em Portugal, a Lei 8213/91 está em vigor e impõe a quota de 1% para 
empresas com mais de 75 colaboradores e 2% para empresas com mais 
de 250 colaboradores. Atualmente, está sendo concebido um plano para 
impulsionar o número de pessoas com deficiência que são contratadas.

•	 No Peru, a Lei Geral sobre Pessoas com Deficiência 29973 - e o 
regulamento de sua implementação - está em vigor, tendo sido aprovada 
pelo Decreto Supremo 002-2014-MIMP, de 7 de abril de 2014. Ela impõe 
a obrigação das empresas privadas com mais de 50 trabalhadores 
contratarem indivíduos com deficiência, compondo não menos que 3% 
de sua força de trabalho total.  Em nosso caso, isso corresponderia a 
106 pessoas, embora nós empreguemos apenas 10, o que está longe de 
cumprir a legislação e, por isso, planos de ação específicos estão sendo 
implementados.
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Plano de Inclusão de  
Pessoas com Deficiência
O Plano de Inclusão de Pessoas com Deficiência tem várias linhas de 
trabalho ao redor do mundo. Apesar de apenas seis países exigirem o 
preenchimento de uma quota mínima de colaboradores com deficiência, 
todo o Grupo everis está comprometido com esta causa. As linhas de 
trabalho são:

•	 Conscientização (plano de aumento da conscientização, treinamento 
e comunicação, por meio dos resultados informados pelos comitês 
executivos).

•	 Revisão e adaptação da experiência das pessoas, desde o 
recrutamento e seleção até a integração e vivência no local de trabalho. 
Esta linha de trabalho envolve melhorar os processos de pessoas, 
suporte aos gerentes, contratos com terceiros, adaptação dos locais/
sistemas de trabalho etc.

•	 Na Espanha: monitorar o cumprimento das medidas alternativas 
juntamente com as equipes de Procurement.

No último exercício, foi concebido na Espanha o Plano de Inclusão 
de Pessoas com Deficiência, cujos importantíssimos objetivos são: 
aumentar a conscientização e aumentar o número de pessoas com 
deficiência contratadas.

•	 Aumento da conscientização: foi realizada em todas as empresas 
na Espanha uma série de sessões de conscientização sobre respeito 
às obrigações legais, medidas alternativas e benefícios de inclusão. 
Estamos atualmente trabalhando em um plano de comunicação 
para aumentar a conscientização e o conhecimento acerca do que é 
deficiência, seus tipos e como administrar adequadamente a inclusão 
de pessoas com deficiência. Ele inclui um curso de e-learning disponível 
a todos os colaboradores da Empresa (não apenas na Espanha), assim 
como uma campanha de reconhecimento da deficiência para identificar 
novos trabalhadores com deficiência na Empresa.

•	 Aumento da contratação de pessoas com deficiência: na Espanha, foi 
elaborado um contrato quadro com a agência de seleção de pessoal 
especialista no recrutamento de pessoas com deficiência no setor de TI 
e um contrato de estágio foi celebrado com a Associação Asperger de 
Madri. Também foram assinados contratos de parceria com a Fundação 
Aura, Specialisterne, Incorpora e Ecom (Barcelona).

O plano global continuará em 2020 com as mencionadas campanhas de 
comunicação, campanha de reconhecimento da deficiência, revisão dos 
sistemas de acessibilidade, implementação de um programa de suporte 
e monitoramento para projetos e pessoas com deficiência, para garantir 
que sejam integradas de forma adequada e que colaboradores de todos 
os níveis tenham uma experiência positiva. 

•	 Campanha Global de Aumento da Conscientização

•	 E-learning global

•	 Projeto de inclusão da Fundação Specialisterne na Itália

•	 Reuniões e aumento da conscientização de executivos

Acessibilidade
Ademais, dentre as medidas implementadas pela everis Spain para 
colaboradores com deficiência tem-se o oferecimento de vaga de 
estacionamento, local de trabalho adaptado, teletrabalho adaptado e 
auxílio de especialistas quando o colaborador solicitar.

A everis está trabalhando a acessibilidade universal em seus centros 
de trabalho, permitindo a inclusão de um número significativo de 
colaboradores com deficiência, conforme apresentam as tabelas incluídas 
nesta seção. Durante este exercício, a everis realocou o escritório de 
Madri ao edifício Novus, que atende a todas exigências de acessibilidade 
universal em edifícios.

Da mesma forma, outras empresas estão adaptando seus locais de 
trabalho ao critério de acessibilidade universal em edifícios, a fim de 
aumentar a inclusão das pessoas com deficiência. Esse foi o caso, por 
exemplo, da Itália, Colômbia, México e Peru, onde têm sido instaladas 
rampas de acesso, bem como elevadores, portas, mesas e banheiros 
adaptados para cadeira-de-rodas, também sendo colocados nos 
elevadores botões em Braille. No Peru, os escritórios estão localizados 
no bairro histórico e, portanto, não podem ser estruturalmente alterados, 
sendo disponibilizada, assim, uma rampa provisória para utilização 
quando necessário. Os escritórios no Brasil, além de serem adaptados 
às pessoas com deficiência, têm um andar específico adaptado para 
os colaboradores com deficiência visual. O Chile, por sua vez, renovou 
sua sede (banheiros adaptados, rampas de acesso, sinais em Braille, 
estações de trabalho adaptadas) para cumprir os regulamentos de 
acessibilidade universal. Durante o Exercício de 2019, uma empresa 
também foi contratada para elaborar relatórios de acessibilidade universal 
nos escritórios, sendo constatado que eles oferecem apenas acesso 
parcial para as pessoas com deficiência.
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Organização do trabalho. 
Trabalho Inteligente  

Durante o ano, a Empresa desenvolveu as ferramentas necessárias para 
adaptar a gestão da jornada de trabalho às exigências do negócio e dos 
colaboradores, com o objetivo de melhorar tanto a competitividade da 
empresa quanto o bem-estar da força de trabalho, permitindo a criação 
de uma cultura corporativa focada em resultados. Além disso, na everis, a 
adoção de medidas de flexibilização da jornada de trabalho e de equilíbrio 
entre a vida pessoal e profissional é incentivada com base em cada projeto 
e na necessidades de cada colaborador, de acordo com sua rotina diária.

Uma das principais correntes de trabalho para revelar o valor do talento é 
o trabalho de casa. Desde 2016, temos nos esforçado para implementar 
políticas de teletrabalho que atendam as necessidades de cada projeto e 
membro da equipe.

O percentual da força de trabalho na Espanha que trabalha de casa cresceu 
neste ano para 30,2% dos 24,5% informados no ano anterior. Cerca de 
17% trabalham de casa uma vez por semana, enquanto 11% trabalham 
duas vezes por semana.

3.5

Solicitações atuais para trabalhar de casa

Força de trabalho em março de 2020

% da força de trabalho em teletrabalho

Espanha
Teletrabalho - KPIs*

4.269 

14.433

30%

* Não inclui as empresas Simumak e RSC.

Teletrabalho

Solicitações por gênero Mulheres Homens Total

Solicitações 1.237 3.032 4.269

Força de trabalho 3.939 10.544 14.483

% da força de trabalho 31% 29% 29%

Solicitações por frequência Solicitações 
Força de trabalho 

Março/2020 % Frequência

1 dia por semana 2.460 17,04%

2 dias por semana 1.569 10,87%

3 dias por semana 104 0,72%

4 dias por semana 35 0,24%

5 dias por semana 55 0,38%

Horas por semana/mês 46 0,32%

Total de solicitações 4.269 14.433 30%
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A everis está trabalhando para promover o teletrabalho por todo o 
globo. Cada país está em um estágio diferente de implementação 
de suas políticas de home office. No curto prazo, espera-se que o 
percentual de pessoas trabalhando de casa aumente conforme o 
teletrabalho for implementado em cada país.

O Brasil destaca-se por também promover a contratação de 
colaboradores em regime de teletrabalho em 100% dos contratos. 
Outros países como Chile e Peru, que ainda não implementaram 
totalmente o teletrabalho, rapidamente se adaptaram às regras de 
lockdown da Covid-19.

Detalhes sobre o número de dias que os colaboradores podem 
trabalhar de casa em países com política de teletrabalho são os 
seguintes:

Quanto ao absenteísmo, isso não é um problema na everis, pois 
são estabelecidos objetivos para o trabalho e desempenho do 
colaborador, o que lhes dá flexibilidade.

Conforme exigido por lei, apresentamos, neste relatório, o 
absenteísmo dos trabalhadores durante o Exercício de 2019 totalizou 
748.578 horas. Considerando que a everis tem 27.291 colaboradores, 
o absenteísmo por colaborador/ano foi em média 27 horas 
comparadas com as 25 horas do ano anterior.

Para fazer esse cálculo, tem-se considerado as horas inseridas pelos 
próprios colaboradores diretamente no sistema de gerenciamento de 
horas de trabalho sob a categoria “doença” (ausência em razão de 
doença sem licença por enfermidade justificada), não incluindo licença 
voluntária, licença por enfermidade justificada, licença maternidade, 
licença paternidade, férias e horas livremente disponíveis).

Espanha 

Benelux 

Itália

País Dias da Semana

1-5 dias/semana (30%) 

1-2 dias/semana

2 dias/semana

Portugal 1 dia por semana

Reino Unido 1-3 dias/semana

Argentina 2 dias/semana

Brasil 1 dias por semana

Colômbia 1-2 dias/semana

México 1 dias/semana

EUA Negociado caso a caso

Marrocos 1 dia por semana

O horário flexível e o teletrabalho têm sido incentivados durante a crise do 
coronavírus, com 99% dos colaboradores da everis trabalhando de casa.

Em todos os países em que a everis opera, ela sempre age segundo a 
legislação local vigente.  A everis oferece horário de trabalho flexível como 
parte de sua filosofia de Trabalho Inteligente naqueles países em que isso é 
possível. Esse é o caso, com exceção de Luxemburgo, Suíça, EUA, Brasil e 
França, onde o horário é fixo. Os países que se destacam incluem Espanha, 
Portugal, Argentina e Marrocos, onde há horários de verão específicos, com 
intensivos dias de trabalho de sete horas para permitir que os colaboradores 
alcancem melhor o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Em Marrocos, 
os colaboradores também trabalham 35 horas por semana durante o mês do 
Ramadan e no verão, e, então, 43 horas por semana no resto do ano.

A figura abaixo mostra o tipo de cronograma de trabalho (início e término 
flexíveis ou horas fixas) e o número de horas trabalhadas por semana de 
acordo com a legislação dos países em que a Empresa faz negócios.

Luxemburgo 

Suiça 

Brasil

Chile

Colômbia 

Peru

EUA

Marrocos

40 horas/semana

40 horas/semana 

40 horas/semana

45 horas/semana

46 horas/semana

48 horas/semana

40 horas/semana

35-43 horas/semana

40 horas/semana 

40 horas/semana 

40 horas/semana 

35 horas/semana 

40 horas/semana 

40 horas/semana 

40 horas/semana 

40 horas/semana 

40 horas/semana

Argentina 

Bélgica 

Espanha

França 

Países 

Baixos Itália

México 

Portugal 

Reino Unido

Carga horária fixaCarga horária flexível
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Regulamento de registro da 
jornada de trabalho
Em resposta à promulgação, na Espanha, do Decreto Real 8/2019, 
de 8 de março de 2019, sobre as medidas urgentes para a proteção 
social e insegurança no trabalho, que entrou em vigor em 12 de maio 
de 2019, a everis formou várias equipes de colaboradores das áreas de 
desenvolvimento e talentos, relações com colaboradores e sistemas, 
para criarem um aplicativo de computador que destacasse a proposição 
do valor do talento e fosse construído segundo a liderança baseada na 
confiança e gestão por objetivos. 

A este respeito, a everis irá aderir à lei enquanto honra seu compromisso 
de liberdade responsável, refletida nas medidas de horário flexível  e 
teletrabalho, as quais são parte de sua proposição de valor.

O trabalho está focado em quatro áreas:

•	 Aplicativo de computador: Está sendo criado um aplicativo em OneERP, 
que ainda está em desenvolvimento para incluir melhorias.

•	 Mudar a gestão e a comunicação: Este trabalho está focado no apoio 
à equipe de executivos. Disseminação de mensagens essenciais para 
introduzir o registro de horário e comparecimento, enquanto garante que 
a proposição de valor é mantida.

•	 Políticas e procedimentos: Registro e atualização de quaisquer assuntos 
relacionados com a legislação e como cumpri-la na everis.

•	 Controle e monitoramento: Controle interno do registro de horário e 
comparecimento. Controle independente de impactos e soluções de 
competidores e clientes.

O objetivo é que os colaboradores adquiram o hábito de registrar 
seu horário e comparecimento - conforme estabelecido em lei - 
sem minimizar a liderança baseada na confiança e a gestão por 
objetivos, bem como o compromisso com o horário flexível e com 
o teletrabalho, os quais fazem parte da proposição do valor do 
talento.

Um piloto foi conduzido envolvendo 290 colaboradores de 
todos os escritórios e empresa. Estamos atualmente colhendo 
os feedbacks para aprimorar o aplicativo, a comunicação e os 
documentos de suporte.  Espera-se que o aplicativo começará a 
funcionar no futuro próximo.

Na Suíça, há também uma exigência legal para registrar a jornada 
de trabalho, controlando os horários de início e término, assim 
como os dos intervalos. Foi criado um portal para atender a essa 
exigência, onde os colaboradores e expatriados têm que registrar 
esses horários e suas férias.
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Equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional

Além das medidas de horário flexível e teletrabalho descritas na seção 
anterior, a everis está particularmente preocupada com o equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional de seus colaboradores.

A maioria dos países em que a everis opera tem programas e medidas 
vigentes que são adicionadas todo ano. Os mais notáveis são os seguintes:

3.6

Programa everislife

Programas

Na Espanha, existe um programa de equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional denominado everislife. O programa everislife inclui a iniciativa 
de Horário Flexível, que visa promover a jornada de trabalho flexível 
e o acesso ao teletrabalho, com base no modelo que corresponda às 
necessidades dos colaboradores para o equilíbrio entre a vida pessoal, 
familiar e profissional.

Algumas das medidas incluídas na everislife são:

•	 Licença especial não remunerada de mais de um mês, estabelecida em 
acordo coletivo de trabalho. São mantidos - e estendidos por até um ano 
- os pagamentos mínimos de previdência social, aposentadoria, seguro 
de saúde, de vida e de acidentes.

•	 Flexibilidade em relação ao início e término do trabalho dos 
colaboradores.

•	 Política de teletrabalho.

•	 Um dia de licença para realizar o registro de casamento no cartório de 
registro civil.

•	 Quatro dias de licença em caso de falecimento de um membro direto 
da família (pais, cônjuge ou filho); a everis soma um dia a mais se o 
colaborador precisar viajar para o exterior.

Para atingir o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o programa 
everislife inclui, entre outros, as seguintes medidas para promover o 
teletrabalho:

•	 Notebooks.

•	 Celulares para colaboradores e líderes (de acordo com a necessidade do 
projeto ou com o cargo).

•	 Ferramentas de gestão que podem ser acessadas remotamente 
(intranet/e-mail).

•	 Plataformas de treinamento e-learning.

•	 Acesso a treinamento via dispositivos móveis.

•	 Encontros virtuais via teleconferência ou videoconferência.

•	 Mobilidade internacional através da publicação de vagas internas de 
emprego e gestão da folha de pagamento com isenção de imposto de 
renda (7P).
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Programa Concilia 
O programa Concilia foi implementado no México. Trata-se de um 
programa de medidas e políticas corporativas de flexibilização do trabalho 
disponível a todos os colaboradores da everis para ajudá-los a enfrentar 
situações pessoais específicas, sem perder o foco da raison d’etre do 
negócio. O objetivo é equilibrar ao máximo a vida pessoal e profissional 
de nossos colaboradores. Esta iniciativa está fundamentada nas seguintes 
premissas:

Requisitos mínimos estabelecidos pela lei local, de acordo com as leis 
trabalhistas, acordos coletivos etc.
Melhorias na everis para preencher os requisitos mínimos estabelecidos 
pela lei.

Planos personalizados que serão feitos sob medida para casos individuais 
que não sejam incluídos nos cenários acima.

People Plan
Benelux (Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França e Suíça) 
compartilham o programa People Plan, que inclui os passos para 
melhorar as condições de trabalho, tais como o trabalho flexível. Esses 
países também têm uma política de home office.

Employee Handbook
Os Estados Unidos têm um programa de relações com os colaboradores 
concebido para familiarizá-los com a Empresa e para fornecer uma visão 
geral das práticas trabalhistas. O guia associado enfatiza a importância 
de um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal, incentivando 
todos os colaboradores a usarem as horas de trabalho formais como guia 
e adaptar os horários em que realmente trabalham para que possam tirar 
folgas de acordo com suas necessidades específicas e as exigências do 
seu trabalho, para lidar com emergências ou agir no melhor interesse do 
cliente. O trabalho de meio período é negociado caso a caso, podendo 
variar de uma semana de trabalho para a próxima.Programa Horário Flexível 

4everFlex 
Na Argentina, o programa Horário Flexível visa 
estabelecer jornada de trabalho flexível para permitir 
que os colaboradores atinjam um equilíbrio entre suas 
vidas pessoais e profissionais. O programa tem os 
seguintes componentes:

•	 Home Working: Trabalhe de casa.

•	 Flexi8: Mova onde você trabalha.

•	 FastPass: Evite viajar nos horários de pico.

•	 V.C: Sexta-feira curta.

•	 My Day Off: Crie seu próprio dia de folga.

Na Argentina, os colaboradores podem trabalhar 
de casa dois dias por semana. Eles têm jornada 
de trabalho flexível, oferecendo a opção de mudar 
quando irão trabalhar e também podem usar a 
opção “Um Dia Livre” para tirar o dia de folga e 
trabalhar horas extras em uma data posterior. No 
verão, também tem o dia curto de trabalho, podendo 
os colaboradores combinar o teletrabalho com o 
trabalho no escritório.

Como parte da política de home office, a maioria dos colaboradores no 
México trabalham de casa ao menos uma vez por semana. E também 
possui uma política de horários flexíveis para que os profissionais 
possam organizar sua jornada de trabalho conforme suas necessidades 
pessoais, enquanto também cumprem os objetivos da organização.

Situações pessoais 
e familiares

Paternidade e 
Maternidade

Vida pessoal e 
profissional

Jornada de 
trabalho

Concilia 
Vida

Concilia 
Familia

Concilia 
Flex

Concilia 
Equilibrio

Regulamentos Internos de 
Trabalho/Planos de Benefícios 
Na Colômbia, existe um plano de benefícios previstos e não previstoe 
em lei, que inclui licença remunerada; medidas para proteger a saúde 
e bem-estar dos colaboradores e suas famílias; auxílio em educação e 
finanças; e a iniciativa de Bem-estar.

Também há os Regulamentos Internos de Trabalho vigentes para regular 
as relações de trabalho e contribuir com a manutenção de um ambiente 
de trabalho digno, baseado no respeito, confiança e honestidade. O 
Capítulo VI deste regulamento contém as regras do teletrabalho por meio 
de contratos individuais, com o objetivo de equilibrar a vida pessoal e 
profissional, assim como facilitar que as pessoas com deficiências ou 
dificuldades de mobilidade trabalhem de casa etc.
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Paternidade e Maternidade
Esforça-se, também, para fazer com que o trabalho e a 
paternidade/maternidade fiquem mais compatíveis, fomentando a 
corresponsabilidade e visando ir além do que apenas o cumprimento 
dos requisitos legais em cada país. Na Espanha, por exemplo, as 
seguintes medidas têm sido adotadas para melhorar os direitos 
legalmente estabelecidos.

•	 Complemento em até 100% do salário durante a incapacidade 
temporária, licença paternidade e licença maternidade.

•	 Acúmulo de 21 dias corridos da licença amamentação após a licença 
maternidade  (seis a mais do que o legalmente determinado).

•	 Auxílio educacional anual.

•	 Redução da carga tributária para creches.

Outros países também oferecem melhores condições que o mínimo 
legal:

•	 Chile: possibilidade de retorno gradual ao trabalho, de forma que as 
12 semanas de trabalho em período integral sejam equivalentes a 24 
ou mais semanas de trabalho em meio período e não somente as 18 
semanas previstas na lei.

•	 Colômbia: Os colaboradores podem reduzir suas horas em até 25% 
por três meses, o que é compatível com a licença amamentação.

•	 México: O programa Concilia inclui mais três dias de trabalho como 
licença paternidade e sete dias corridos como dias de amamentação, 
além da licença legal.

•	 Argentina: A política EverFamily está em vigor neste país, que estende 
a licença maternidade por mais um mês e a licença paternidade por 
mais 14 dias, com retorno gradual ao trabalho.

•	 EUA: Segundo sua política de maternidade/paternidade qualquer 
parceiro tem um adicional de quatro horas a cada semana para cuidar 
dos recém-nascidos pelos primeiros seis meses de vida.

•	 Brasil: Lançou uma nova iniciativa chamada Everbaby, que inclui um 
programa de apoio físico e emocional durante a gravidez de nossas 
colaboradoras que logo serão mães e para seus parceiros. Trinta e 
sete mulheres se beneficiaram da primeira rodada desse programa.

A tabela a seguir mostra informações globais sobre colaboradores que saíram em licença maternidade/paternidade, por gênero:

Número total de colaboradores que saíram de 
licença maternidade/paternidade

Desconexão Digital
A Empresa é plenamente consciente da necessidade de proteger a saúde 
de seus trabalhadores, garantindo o seu descanso, licença e férias, bem 
como protegendo sua vida pessoal e familiar.

Para garantir esta proteção, a Empresa está considerando, nos termos 
das mudanças legislativas na Espanha, criar uma política estabelecendo 
o conteúdo e formas de Exercício de do direito à desconexão digital a ser 
aplicada em todos os seus locais de trabalho.

E everis está conduzindo ações internas para criar meios técnicos 
que assegurem a eficácia do direito à desconexão digital nos locais 
de trabalho e para colocar em prática medidas apropriadas para o 
treinamento e conscientização sobre o uso razoável da tecnologia.

TotalLicença de maternidade/paternidade em todo o Grupo*

Número total de colaboradores que retornaram ao trabalho dentro 
do período coberto por este relatório após o término da licença 
maternidade/paternidade

Número total de colaboradores que retornaram ao trabalho após 
o término da licença maternidade/paternidade e que ainda eram 
colaboradores após 12 meses

Taxas de retorno ao trabalho pelos colaboradores 
que saíram de licença maternidade/paternidade

* Foram considerados para o cálculo os dados do exercício de 2018 e 2019, uma vez que se trata de licenças com um período de retorno muito extenso. 

O direito à desconexão digital fora do expediente de trabalho não é 
regulado na maioria dos países.

Apenas a Itália possui regulamentos em vigor (Regolamento aziendale per 
la prestazione di attivita lavorativa in modalita di “lavoro agile”. Ex. artt. 18 
e ss. legge 2 maggio 2017, n. 81), artigo 4.3. O “Direito a se desconectar” 
previsto nesse regulamento estabelece: Os trabalhadores têm direito a se 
desconectar dos sistemas de TI e dispositivos tecnológicos, de acordo 
com os objetivos e métodos de trabalho acordados, e com o grau de 
disponibilidade que deles se espera sem essas restrições. Para tanto, as 
medidas técnicas e organizacionais para garantir que os trabalhadores 
desliguem seus dispositivos são as seguintes:

•	 Desativar a conexão do Skype corporativo / configurar para o status 
“não disponível”.

•	 Opção de não responder e-mails ou telefonemas entre as 20 horas e 7 
horas, sem ficarem sujeitos a ação disciplinar.

Homem Female

Número total de colaboradores que tiveram direito à 
licença maternidade/paternidade

27.21019.544 7.666

886610 276

845577 268

721468 253

87% 76%
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3. Pessoas

Remuneração e 
benefícios
Os colaboradores da everis gozam de uma ampla gama de benefícios sociais e vantagens pessoais. Embora variem dependendo do local, 
são dispendidos esforços para oferecer seguro médico; auxílio financeiro para alimentação; seguro de vida e acidentes; remuneração flexível; 
cartão de crédito corporativo da American Express; jornada de trabalho flexível; entre outros.

A nível corporativo, são previstas as diretrizes gerais para a implementação e gestão dos benefícios sociais dos colaboradores da everis e 
cada escritório as adapta às suas próprias situações.

Um exemplo é a everis na Espanha, onde a área de remuneração e benefícios sociais é gerida pela “Mi compensacion”: uma iniciativa que 
tem por objetivo a otimização da remuneração total dos colaboradores.  Os três componentes da “Mi compensacion” são:

Os colaboradores dos países do Benelux também têm acesso ao Agoria: um aplicativo que oferece inúmeros descontos em produtos e 
experiências como férias, moda, recreação, esporte, mídia, ingressos, eletrônicos, viagens etc.

Além disso, em cada localidade a everis contribui com a saúde de seus colaboradores por meio de ações como feiras de saúde; 
convênios com academias; fisioterapia no escritório; frutas para colaboradores em áreas comunitárias, entre outros.

Adicionalmente, os colaboradores everis podem criar ou participar dos “everclubs”: grupos de colaboradores que se encontram para 
praticar determinada atividade ou hobby. O objetivo é canalizar as iniciativas que geram interesse entre os colaboradores, criando 
espaços comuns onde podem compartilhar hobbies, bem como ajudando a integrar os novos contratados. Por exemplo, a Colômbia 
tem cinco everclubs: everisBand para talento musical, everZumba, everChef, everYoga, English Club e everGames (jogos de tabuleiro).

3.7

Lançada em 2010, esta é a plataforma 
onde os colaboradores da everis 
podem adquirir determinados produtos 
e serviços com benefícios fiscais, que 
variam por localidade. Alguns dos 
benefícios incluem: creche, cartão de 
viagem e subsídios de treinamento.

Compreende um banco online para uso 
exclusivo de todos os colaboradores na 
Espanha, oferecendo uma variedade de 
produtos financeiros (por exemplo: conta 
corrente, crédito pessoal) que podem ser 
negociados com condições decentes.

É um portal de compras online 
exclusivo para colaboradores da 
Empresa, com uma variedade de 
opções e planos customizados para 
cada área geográfica.
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Bem-estar psicológico e físico
A everis promove o bem-estar de seus colaboradores com iniciativas e projetos que objetivam cuidar da suas saúdes psicológicas e físicas, por 
meio de iniciativas como o programa Wellbeing.

Espanha
Este ano, o escritório de Madri implementou o programa Well-being, 
que possui três serviços: Bem-estar, Conscientização Social e 
Equilíbrio entre a Vida Profissional e Pessoal

•	 Wellness: Promovemos o bem-estar da pessoa por inteiro.

•	 Conscientização social: Aumentamos a conscientização 
e incentivamos a participação em causas sociais nos dias 
internacionais.

•	 Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional: Fortalecemos medidas 
para atingir um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional

Serviços de wellness e bem-estar: a everis é comprometida com 
a saúde geral de seus colaboradores e, portanto, desenvolveu um 
plano de bem-estar holístico que envolve as esferas física, mental e 
social. Vários serviços são prestados diretamente aos colaboradores 
nas dependências da everis, incluindo: fisioterapia, aconselhamento 
nutricional, aconselhamento em esportes, workshops de mindfulness...

•	 Física: Compreende ações para melhorar o bem-estar físico. 
Promove uma cultura de hábitos saudáveis e exercícios.

•	 Mental: Focada em melhorar o bem-estar mental, promovendo 
ambientes saudáveis e fornecendo as ferramentas para um trabalho 
saudável.

•	 Social: Criação de uma atmosfera social que cultiva a colaboração e 
uma cultura abrangente de bem-estar.

Essas ações são executadas pelas Campanhas Cíclicas, que buscam 
gerar emoções positivas e o engajamento dos colaboradores com a 
Empresa, promovendo ações bastante associadas ao bem-estar pessoal 
dos colaboradores e à sua produtividade, que levam ao seu equilíbrio 
emocional e a um equilíbrio saudável entre sua vida profissional e pessoal.

Conscientização social: As campanhas de conscientização social 
em fevereiro e março de 2020 coincidiram com o “Dia Internacional 
do Câncer”, “Dia Internacional da Mulher” e “Dia Internacional da 
Felicidade”.

Reino Unido

Body Mind

No Reino Unido, o programa Well-being visa melhorar o bem-estar 
e a saúde mental. O “Movimento everis da Felicidade”, fundado em 
uma filosofia positiva, inclui uma série de atividades que fornecem 
aconselhamento e ferramentas para ser mais feliz no trabalho.

A #Enjoywellbeing tem por objetivo a mudança de comportamento para 
que todas as necessidades físicas e emocionais possam alcançar um 
melhor equilíbrio entre o corpo e a mente. Apoio social e ferramentas 
de privacidade são usados juntamente com estratégias para adotar e 
manter hábitos saudáveis.

Foram realizadas as seguintes atividades:

Programas específicos 
de Well-being

•	 Gympass

•	 Atividades de “Wellness”

•	 Serviços de bem-estar

•	 eHealth Challenge

•	 Everclubs

•	 Meditação

•	 Workshops de terapia do riso

•	 Workshops para dormir melhor

•	 Futurlife: alimentação saudável

•	 Frutas

•	 Troca de livros

•	 Plante sua árvore eco4ever

•	 Infográfico de autocuidado 
no verão 

•	 Serviço de detecção de câncer 
de pele

•	 Fornecimento de frutas 
no escritório

•	 Atividades físicas: 
futebol, basquete, 
corridas corporativa e 
torneios de padel

•	 Vacinação contra a 
gripe

•	 Mindfulness

•	 Pílulas de e-learning de 
Mindfulness

•	 Administração do estresse

•	 Gestão assertiva de 
conflitos

•	 Employee Assistance 
Programme (EAP)

•	 Everis Happiness 
Movement

•	 Mindfulness Summer 
School

Campanhas cíclicas

Palestras, workshops 
e master classes

Dia internacional 
importante

Artigo

Presente
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Peru
No Peru, o programa inclui as seguintes iniciativas:

•	 Serviços de fisioterapia

•	 Psicoprofilaxia e aconselhamento nutricional durante a gestação

•	 Programa de nutrição - casos críticos. Atualmente, existem 24 casos 
críticos sob vigilância nutricional e 240 no programa normal de 
Nutrição.

•	 Programa - lidar com o estresse

•	 Workshops internos, incluindo sessões de massagem e aulas de ioga

•	 Cesta saudável. Consiste na distribuição de uma fruta aos 
colaboradores todas as segundas-feiras

•	 Workshops de finanças pessoais

Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. As iniciativas de 
conscientização social foram as seguintes:

Durante este exercício, foram realizados programas como Dias fora 
da escola, incluindo um programa de robótica para as crianças se 
divertirem ao máximo.

Outra atividade foi o #Yoaparco: uma iniciativa muito popular 
concebida para criar um ambiente de trabalho mais flexível e atender 
às necessidades dos colaboradores com a alocação de vagas de 
estacionamento da everis.

O trabalho continua a reforçar a cultura de Trabalho Flexível, ajudando 
as equipes a trabalhar em ambientes dinâmicos. Como parte disso, 
foram adotadas as seguintes ações:

•	 Pilotos de FW: Ajudamos as equipes a se adaptarem em ambientes 
dinâmicos.

•	 Treinamento GxO: Fornecemos ferramentas para gerir, de maneira 
mais eficiente, ambientes flexíveis.

•	 Campanha de treinamento TT

Desde 2011, existe um programa de apoio que oferece 
aconselhamento nutricional aos colaboradores, que cobrem 
parte das despesas e a everis paga o restante. Os detalhes são 
fornecidos no documento anexado.

Também está em andamento o Programa de Apoio ao colaborador 
(PAE), que oferece apoio fisiológico (personalizado e por telefone) 
para atender a todas as necessidades dos colaboradores no 
México.

México

Acesso a vários programas que promovem o bem-estar emocional 
e físico.

People Plan para mover - conectar - aproveitar - em Bruxelas 
são oferecidas aulas de ioga, sessões com fisioterapeutas, 
patrocínio de corridas divertidas etc. 

EUA

Benelux

Campanha de vacinação contra gripe, parcerias Play Time, 
torneios de futebol.

Chile

As atividades realizadas neste país incluem a “Semana da Saúde”.

Colômbia

Os colaboradores daqui se beneficiam da adesão a uma plataforma 
(gympass), que fornece acesso a uma rede de academias em todo o 
Brasil, a fim de promover a saúde física.

O programa Saúde Digital da Sharecare inclui programas clínicos 
concebidos para atender às necessidades de cada colaborador e 
fornece recursos digitais personalizados para ajudá-lo a cuidar da 
saúde.

Everfootball é o nome do tradicional torneio de futebol da everis no 
Brasil. Acontece no final de cada ano e os colaboradores que são fãs 
de futebol podem montar equipas e participar.

Grupo de corrida para incentivar a prática de esportes e engajar os 
colaboradores e suas famílias. A everis paga metade da taxa e cada 
colaborador pode levar duas pessoas.

Programa de Apoio ao Colaborador: programa totalmente confidencial 
para apoiar os colaboradores e as pessoas que estão sob seus 
cuidados em diferentes áreas da vida privada e profissional. O 
Programa de Apoio ao Funcionário tem uma equipe de colaboradores 
altamente qualificados, incluindo psicólogos, assistentes sociais, 
advogados e especialistas financeiros, que podem auxiliar os 
colaboradores em diversas situações.

Brasil
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Segurança

A everis é comprometida em garantir o mais elevado nível de segurança, 
saúde e bem-estar aos seus colaboradores, independentemente da sua área 
de negócio, localização geográfica ou atividade. Desta forma, cada empresa 
do Grupo everis cumpre os requisitos legais do seu país no que diz respeito à 
saúde e segurança.

A everis promove um ambiente de saúde e segurança no trabalho com ações 
de treinamento que visam aumentar a conscientização e a sensibilidade, 
incentivando a cultura da prevenção em todas as atividades conduzidas 
pela Empresa. Além disso, possui políticas formais que regem todas essas 
iniciativas nos seguintes países; Espanha, Reino Unido, Portugal, Benelux, 
Brasil, Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Itália e EUA.

O Grupo possui diretores de saúde e segurança quando assim exigido pela 
regulamentação do país, uma vez que os sistemas de saúde e segurança são 
definidos e supervisionados a nível de cada empresa, sendo que 100% dos 
colaboradores são abrangidos por um sistema de prevenção de riscos laborais.

No Exercício de 2019, houve um total de 38 acidentes de trabalho, sendo que 
a maioria foi de menor proporção e ocorreu no caminho de ida ou volta para 
o trabalho; isso representa apenas quatro a mais que no ano anterior. Uma 
vez que a força de trabalho cresceu neste exercício, pode-se dizer que esse 
indicador permanece estável em relação ao do Exercício de 2018.

O indicador 7.1, do anexo, 3 apresenta estes números distribuídos por país 
e sexo, enquanto o indicador 7.2 fornece a distribuição para as empresas 
na Espanha. As fórmulas utilizadas para calcular o índice de gravidade e 
frequência são as disponíveis no Ministério do Trabalho e Previdência Social da 
Espanha.

Um dos objetivos estabelecidos para este Exercício de foi apresentar os 
números dos tipos de acidentes e horas perdidas por gênero e categoria 
profissional, bem como dos acidentes graves e a taxa de dias perdidos na 
Espanha. Os colaboradores das empresas na Espanha sofreram 10 acidentes 
de trabalho durante o exercício: duas mulheres e oito homens. Oito foram 
acidentes no caminho de ida ou volta para o trabalho. Um total de 80 horas de 
trabalho foram perdidas para as mulheres e 1.000 horas para os homens.

3.8

0

0

Acidentes 
de trabalho
Mulheres

Acidentes 
de trabalho
Homens

Acidentes 
de trabalho
Total

4

0

2810

10

4

0

38

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

Espanha

Andorra

Bélgica

França

Países Baixos

Luxemburgo

Itália

Portugal

Reino Unido

Suíça

Marrocos

País

Europa

Américas

África

Total

0

0

0

6

1

0

0

1

0

0

0

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 8

2

1

2

2

0

0

0

5

0

4

0

0

0

0

7

1

6

2

0

0

0
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País

Diálogo social

Todas as empresas do Grupo everis acreditam na importância da 
participação dos colaboradores na vida da Empresa, tanto através dos 
órgãos de representação legal quanto por outros meios e canais de 
participação implementados pelo Grupo.

Portanto, de acordo com o valor da transparência que caracteriza a 
everis, as empresas do grupo informam e consultam os representantes 
dos trabalhadores e os próprios trabalhadores sobre questões que os 
afetam, e sobre o estado da Empresa e do emprego nela, regularmente 
e, de forma excepcional quando as circunstâncias assim o exigirem e 
sempre nos termos e condições previstos na legislação aplicável em cada 
país onde a everis está presente.

A everis possui uma ferramenta denominada One Voice, que é um 
pesquisa interna sobre a percepção dos colaboradores sobre a Empresa 
e seu grau de satisfação e associação. É realizada a cada dois anos, a 
nível global, em todas as empresas que integram o grupo NTA Data. A 
pesquisa mede não apenas o grau de associação e compromisso dos 
colaboradores, mas também uma série de fatores gerenciáveis, essenciais 
para a definição de estratégias e planos de ação de médio e longo prazos 
dentro da Empresa.

Os resultados dessa pesquisa são analisados tanto a nível global 
quanto por regiões, escritórios, unidades e departamentos, com o 
objetivo de permitir aos responsáveis a elaboração de um plano de ação 
personalizado em razão dos resultados obtidos.

Essa pesquisa é realizada desde 2008 e teve sempre um elevado nível de 
participação, que atingiu 77% em todo o Grupo na última edição de 2019. 
O aspecto com maior pontuação pelos colaboradores em geral foi “Apoio 
da equipe de colaboradores” (94%). Enquanto o aspecto da pontuação 
mais baixa foi “Remuneração total, em relação à taxa de mercado” (35%). 
Ambos os percentuais aumentaram um pouco em 2017.

Em resposta à pergunta sobre se os colaboradores recomendariam a 
everis como local de trabalho, 79% dos respondentes disseram que 
sim, e o mesmo percentual disse que tem orgulho de trabalhar para a 
empresa. Oitenta por cento dos colaboradores estavam satisfeitos com 

seu trabalho. Outros 88% disseram estar envolvidos na implementação 
dos valores da everis.

É importante para a everis criar planos de melhoria para que as 
pontuações negativas não se repitam. Graças às diversas estratégias 
implementadas com relação ao teletrabalho na Espanha em 2018, que 
visam oferecer maior flexibilidade e conseguir um melhor equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional, o percentual de respostas negativas à questão 
“Jornada de trabalho e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 
diminuiu de 39% em 2017 para 34% em 2019. Além disso, cada vez mais 
países estão trazendo o trabalho flexível, dadas as vantagens claras que 
ele traz em termos de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Percentual de colaboradores 
abrangidos por acordos coletivos 
de trabalho por país
A tabela à direita apresenta o percentual de colaboradores abrangidos por 
acordos coletivos, por país, de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Acordos coletivos de trabalho 
(particularmente no campo da 
saúde e segurança no trabalho)
Ressaltamos, ainda, que na maioria dos países em que aeveris faz 
negócios, os acordos coletivos de trabalho não tratam especificamente 
da saúde e segurança no trabalho, uma vez que a atividade não é 
sindicalizada. Alguns países, como a Itália, têm acordos nacionais. 
Os únicos países que possuem representação sindical são o México, 
com a seu denominado “Sindicato Branco” ou “Sindicato de Proteção” 
(Federacion Obrera Sindical) e o Reino Unido, com o sindicato Prospect.

3.9

Europa 

Andorra

Espanha

Itália

Américas 

Brasil

México

Colaboradores 
abrangidos por acordos 
coletivos de trabalho (%)

100%

100%

100%

100%

100%
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Impacto na 
sociedade
A Empresa inseriu em seu plano estratégico uma linha de trabalho que visa 
contribuir para uma sociedade melhor, trabalhando em prol dos seguintes 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030.
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Plataformas digitais 
para as famílias
Iniciativas sociais como a #girlsgonna são criadas com o objetivo de 
contribuir, como empresa, para o importante trabalho de redução da 
disparidade entre os gêneros no setor digital. É dirigido às famílias e 
à comunidade docente, uma vez que esses grupos são os que mais 
influenciam as decisões de meninos e meninas que estão prestes a escolher 
os estudos e a carreira. O site girlsgonna.com contém material educacional 
desenvolvido com o método Made-with-CLOQQ, para que qualquer pai 
ou professor possa facilitar as experiências de aprendizagem do Maker e 
STEM, que eliminam os estereótipos de gênero associados à tecnologia.

Com o apoio do CLOQQ (Creo lo que quieras) - plataforma aberta da everis 
- são desenvolvidas iniciativas para preparar jovens talentos e as novas 
gerações para a área do STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática). Workshops práticos de criação digital são ministrados para 
crianças e suas famílias, estimulando o interesse pelas carreiras científico-
tecnológicas.

SDG 4
Educação de qualidade. 
Iniciativas educacionais
Por ser uma empresa baseada no talento, nosso foco principal quanto à 
contribuição à sociedade é a educação.

Além de termos a já mencionada universidade corporativa para o treinamento 
de nossos colaboradores, desenvolvemos diversas propostas relacionadas 
com a digitalização da aprendizagem, plataformas virtuais e conteúdo de 
e-learning , bem como aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais.

4.1

Colaboração com 
universidades

Desta forma, dá-se continuidade ao valor que a Universidade contribui à 
sociedade através do desenvolvimento de talentos, bem como facilita-se 
a transição para empregos sustentáveis de qualidade. Além de firmarem 
contratos de bolsas de estudo para inserir graduados, os colaboradores 
da everis têm um papel ativo na vida universitária, realizando atividades 
de formação e divulgação em diversas faculdades, mantendo os 
seguintes canais de diálogo com as universidades:

Desde o seu início, a everis tem colaborado com as principais 
universidades da maioria dos países em que faz negócios, com o objetivo 
de ajudar e apoiar a geração de talentos. Desta forma, os colaboradores 
da everis desempenham um papel ativo em uma série de iniciativas, 
incluindo:

•	 Dias de Portas Abertas nos escritórios da everis

•	 Workshops transversais.

•	 Patrocínio dos melhores alunos.

•	 Colaboração com associações de estudantes.

•	 Participação em feiras de empregos.

•	 Projeto de final de ano na everis.

A everis oferece diversos programas de bolsas de estudo para talentos 
universitários como forma de inserir os jovens no mundo do trabalho. 
Esses programas são conduzidos em parceria com as principais 
universidades das localidades em que a Empresa opera.

Garantir uma educação 
inclusiva, justa e 
de qualidade bem 
como promover 
oportunidades de 
aprendizagem ao longo 
da vida.

Sessões e ações que visam à captação de talentos

Feiras de empregos em universidades

Hackathons

Dias everis de Portas Abertas

Participação em fóruns com discussões e apresentações

Prêmios de talento e prêmio por mérito acadêmico
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SDG 10
Redução das desigualdades. 
Compromisso social 

Outra área de responsabilidade corporativa é o compromisso da everis em auxiliar 
pessoas desfavorecidas, por meio de seus colaboradores nos países em que opera.

4.2 Reduzir as desigualdades 
nos países e entre eles.

País Projeto Parceria com ONG
Número de 
voluntários

Número de 
Beneficiados

Brasil

Chile

235

7

35

8

Associação Maria 
Helen Drexel – AMHD

Fundação Casa 
Caridad Don Orione

Laboratório

Esse evento beneficente ocorrem em 7 de dezembro de 2019. Crianças 
e adolescentes do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Uberlândia 
receberam caixas personalizadas com roupas, calçados e brinquedos. 
Além disso, no campeonato paulista de futebol, foram arrecadadas 64 
caixas com itens essenciais com o slogan #everfootball2019.

O principal objetivo desta campanha de Natal foi arrecadar alimentos para 
a Fundação Casa Caridad Don Orione, que possui um local para crianças e 
jovens com dificuldade de aprendizado. Colaboradores de todos os escritórios 
da everis no Chile fizeram doações em dezembro. Sete voluntários visitaram o 
local para entregar as doações e encontrar com as crianças.

Participamos, mais uma vez da mentoria das mulheres inscritas no programa 
Laboratoria. No total e durante um mês e meio, 35 voluntários da everis foram 
mentores.

Participamos de uma feira da International Girls no Dia da ICT (information 
and communication technology), que foi promovida pela International 
Communication Union (ICU) para mais de 700 crianças com idades entre 16 e 
18 anos e organizada pela INCAP.

Transformar empatia em atitude.
Ação Solidária

Campanha beneficente de natal

Mentorias Laboratoria

Feira de Crianças no Dia da ITC

Descrição

78

55

35

700
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Global Goals Jam

International Girls 
no Dia da ICT

Espanha

6

Participamos novamente do evento organizado pela ONG Technovation, 
que contou com cinco palestrantes da everis, que deram palestras 
especializadas em tecnologia da informação de ponta.

Organizamos uma nova edição da Global Goals Jam. Este ano, 
contamos com o envolvimento da Universidade do Chile.

Realizamos um workshop para 25 micro e pequenas empresas sobre 
estratégias para impulsionar as vendas usando o Instagram.

Workshop do Centro de Desenvolvimento 
de Micro e Pequenas Empresas

2

Divertida caça ao 
tesouro contra o 
bullying escolar

4Associação Anti-Bullying 
e Cyberbullying da 
Salamanca - ASCBYC

Universidade de 
Salamanca

Caça ao tesouro realizada em parceria com a ASCBYC pela cidade 
de Salamanca. Contribuindo um pouco com a doação para a escola 
vencedora de um “start-up boot” para programação , a fim de introduzir as 
crianças à programação desde cedo. Mostrando o enorme potencial que 
este setor oferece e a diversidade atual e mutante que temos hoje.

Os voluntários da everis atuam altruisticamente como mentores nos 
hackathons organizados nos escritórios da everis na Espanha, auxiliando 
nos projetos apresentados nas competições globais de tecnologia, 
tais como: Hash Code do Google, Apps espaciais da Nasa e outros 
hospedados pela everis.

Plano Estratégico da 
USAL - 2020/2023

Colaboração da everis no Plano Estratégico da Universidade de 
Salamanca. Trazemos nossa experiência enquanto empresa e nossa 
visão do mercado atual. O objetivo é otimizar os recursos da USAL, 
estabelecendo um Plano Estratégico que fará com que ela seja mais 
forte e alcance seus objetivos como universidade.

Três Reis Magos da 
Verdade de Alicante

140Três Reis Magos da 
Verdade

Workshop de robótica 
para crianças em 
Valência

10Fundação everis e Associação 
dos Pais de Crianças com 
Câncer (ASPANION)

A everis Valencia está 
trabalhando com a 
Associação dos Três Reis 
Magos da Verdade

72Três Reis Magos da 
Verdade

Chile 5Technovation

País Projeto Parceria com ONG
Número de 
voluntários

Número de 
Beneficiados Descrição

72

40

110

300 alunos 
da escola 

25

20

500
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Espanha

Reino Unido 

País Projeto Parceria com ONG
Número de 
voluntários

Número de 
Beneficiados Descrição

Technovation em 
Valencia

Hackathons nos 
escritórios da everis

Doação de ambulâncias de 
brinquedo para a maternidade 
e ala infantil do Hospital La 
Arrixaca, em Murcia

Doação de brinquedo 
para caridade

Technovation 
Challenge

Projeto Coach

Workshop de 
Robótica

Cinco voluntários do escritório de Valência julgam 120 meninas para 
avaliá-las e recompensá-las por seus projetos de tecnologia em um evento 
mundial que visa incentivar as mulheres a perseguir carreiras tecnológicas.

Os voluntários da everis atuam altruisticamente como mentores 
nos hackathons organizados nos escritórios da everis na Espanha, 
auxiliando nos projetos apresentados nas competições globais de 
tecnologia, tais como: Hash Code do Google, Apps espaciais da Nasa 
e outros hospedados pela everis.

A everis Murcia financiou a compra dessas ambulâncias elétricas de 
brinquedo para o maior complexo hospitalar do sistema de saúde do 
estado de Murcia. O projeto foi uma parceria com a Cruz Vermelha 
de Murcia, que é refletida no design das ambulâncias de brinquedo 
portando o logotipo da everis e uma grande cruz vermelha.

Conduzimos esta campanha uma vez que o Natal se 
aproxima e o nossos colaboradores amam participar.

Todos os anos, a Technovation convida meninas e jovens mulheres 
de todo o mundo para aprender e usar as habilidades necessárias 
para resolver problemas do mundo real usando a tecnologia. Mais 
especificamente, durante 12 semanas, as meninas, com o apoio de um 
mentor, trabalham em uma equipe para aprender a codificar e criar um 
aplicativo para celular para resolver um problema que enfrentam.

Por meio de coaching e mentoria, o Projeto Coach visa aumentar a 
empregabilidade de jovens entre 16 e 19 anos em situação de risco. 
Este ano, 11 voluntários everis na Espanha dedicaram cerca de 250 
horas para ajudá-los. A última edição deste projeto de desenvolvimento 
foi realizada durante a crise causada pela pandemia da Covid-19, 
que forçou os voluntários e os jovens beneficiados a mudarem 
completamente o programa e executá-lo online.

Para inspirar e incentivar a próxima geração a 
descobrir, desde cedo, a ciência e a tecnologia.

4

42

0

90

19

11

7

Cruz Vermelha

Cruz Vermelha

Technovation

Fundação Exit

+120 meninas

Mais de 500

Pacientes nesta área 
do hospital - todas as 

crianças

100 crianças da Região 
de Múrcia que se 

encontram em situação 
de exclusão social

Mais de 80 meninas 
com idades entre  

7 e 18 anos de idade

11 jovens

16 crianças e 
20 adultos
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Itália

Peru

País Projeto Parceria com ONG
Número de 
voluntários

Número de 
Beneficiados Descrição

Runcorporate

Milanomarathon

Presentes de Natal para Crianças

STEM in the city

Giving Tuesday

#everisgoesgreen

Dia do Câncer de Mama

Recicle seus jeans e faça a diferença

Teleton 2019

Meu amigo de 
quatro patas

Visita ao 
santuário animal

Festa de Natal de 
Chocolate

Foi um projeto em que os nossos colaboradores correram uma 
maratona em Roma, apoiando assim a ONG associada com os bilhetes 
de entrada.

Foi um projeto em que os nossos colaboradores correram uma maratona em 
Roma, apoiando assim a ONG associada com os bilhetes de entrada.

200 sacos de presentes foram comprados para o WWF.

A everis participou do projeto “STEM na cidade” para aumentar o 
número de mulheres nas carreiras de STEM.

Apoio a causas sociais como parte do movimento global conhecido 
como Giving Tuesday em resposta à Black Friday.

Garrafas de água reutilizáveis foram adquiridas para os colaboradores 
evitarem o uso de garrafas e copos plásticos. A política foi revisada para 
comprar itens descartáveis que sejam recicláveis, sustentáveis ou feitos com 
energia verde para serem usados em eventos internos e externos

A organização participou do Dia Internacional do Câncer de Mama. A Genechron 
fez uma palestra sobre os riscos e a prevenção do câncer de mama.

150 trabalhadores da everis contribuíram com os jeans que não usam mais.

Doações foram arrecadadas para o Teleton para ajudar as crianças do 
lar de saúde Hogar Clinica San Juan de Dios.

A campanha “Meu amigo de quatro patas” foi realizada para ajudar 
mais de 200 animais de estimação.

A campanha “Meu amigo de quatro patas” foi realizada para ajudar 
mais de 200 animais de estimação.

A festa aconteceu no assentamento 
San Gabriel Alto Villa Mana del Triunfo.

200

37

32

35

Differenza Donna

La mano del Bambino

WWF

ADMO, Onlus Prometeo, Opera 
San Francesco e Teatroterapia

Caritas Peru

Teleton

Hostel “Mi amigo de 4 patas”

Hostel “Mi amigo de 4 patas”

500

500

200 animais

200  animais

200 crianças 
de 1 a 10 anos 

de idade
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Plataforma social de 
crowdfunding
Com o apoio da everis, a Fundação Teaming criou uma plataforma 
online para angariar fundos para causas sociais através de micro 
doações de um euro por mês.

O compromisso da everis com esta plataforma levou a fundação a 
criar uma landing page específica para dar visibilidade e colaborar 
com as causas dos colaboradores.

fundação everis
A everis possui uma fundação que é financiada totalmente pela 
Empresa. Seu objetivo é promover o empreendedorismo, impulsionar 
a inovação e fomentar o talento, realizando uma série de projetos, 
contando com um grande número de trabalhadores da everis como 
voluntários.

Eis alguns dos projetos mais notáveis:

Programa Púlsar: mentoria de 
meninas superdotadas por 
mulheres de sucesso
Programa personalizado de mentoria para apoiar e empoderar meninas 
adolescentes que possuem muito potencial para descobrirem seus 
talentos. O programa pulsar se originou de uma necessidade global: 
resolver a disparidade entre os gêneros. É conduzido como parte dos 
esforços para atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU.

O programa consiste de seis sessões de uma hora por mês, nas quais 
mulheres líderes de várias áreas atuam como modelos profissionais para 
meninas adolescentes. O objetivo é oferecer ajuda personalizada às 
meninas para capacitá-las a continuar no ensino superior.

Esta iniciativa é realizada em oito cidades da Espanha, Brasil, Peru e 
Colômbia.

Como parte do programa deste ano, a Fundação everis realizou as 
seguintes atividades:

•	 Apoio à rede de mentoras através do Púlsar Women Summit: um espaço 
para incentivar o networking entre as mentoras do Programa Púlsar 
e as convidadas relacionadas com a iniciativa, com sessões online e 
presenciais sobre temas de interesse em diferentes áreas.

•	 Curso online gratuito sobre toda a metodologia do programa, disponível 
para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que trabalhe ou 
more com adolescentes, para que também possa conduzir o programa.

everis Entrepreneurship 
Awards
Há 19 anos a fundação everis organiza o everis Entrepreneurship Awards 
para fomentar talentos, impulsionar a inovação tecnológica e incentivar os 
empreendedores a pensarem “fora da caixa”, a encontrarem soluções que 
tenham um impacto escalonável e sustentável, e a deixarem uma pegada 
de transformação na sociedade. Esta competição recompensa projetos 
de tecnologia de alto impacto em três categorias: Tecnologias Industriais, 
Novos Modelos de Negócios na Economia Digital, e Biotecnologia e 
Saúde, as quais contribuem para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas e/ou para proteger o meio ambiente, sendo que geralmente estão 
alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A 19ª edição da Premiação foi realizada este ano. Estão divididas em 10 
competições nacionais em 10 países europeus e latino-americanos em 
que a everis opera: Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, 
Países Baixos, Itália, Peru e Portugal. Além de ganharem o prêmio local, 
os vencedores nacionais concorrem ao grande prêmio global de € 60 mil + 
mentoria especializada da i-deals (empresa do Grupo everis especializada 
em empreendedorismo tecnológico).

O everis Awards na Espanha atraiu 700 projetos, dos quais 348 atenderam 
totalmente aos termos e condições.
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Prêmios de 
Empreendedorismo Social
São prêmios que reconhecem o empreendimento dos colaboradores, a 
nível global, da everis e da NTT DATA que lideram projetos inovadores de 
tecnologia com forte componente social e que impactam positivamente a 
qualidade de vida das pessoas e do ambiente local.

Este ano atraiu 20 projetos que atenderam aos termos e condições em 9 
países: Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Luxemburgo, México, 
Peru e Reino Unido.

É um programa que incentiva as crianças a usarem suas habilidades 
digitais de forma divertida por meio de workshops online e em sala de 
aula, que são ministrados por voluntários da Fundação em todo o mundo.

O objetivo da Fundação é, por meio de pequenas 
ações únicas, contribuir continuamente para a 
diminuição da lacuna digital que existe devido a 
fatores econômicos, sociais e geográficos.

Esses workshops cultivam o pensamento computacional e as habilidades 
digitais e apresentam, de uma forma divertida, às crianças, jovens e seus 
educadores, principalmente a programação. Em apenas poucos passos, 
eles também aprendem a usar o Scratch: uma linguagem de programação 
que pode ser usada para criar videogames e qualquer outra coisa que 
imaginarem.

Os voluntários da everis treinam nas horas vagas, a fim de fazer esses 
workshops para os filhos e familiares de seus colegas de trabalho, bem 
como para crianças e jovens menos favorecidos, em colaboração com 
várias instituições de ensino.

Educamos mais de 3.200 crianças em todo o mundo juntamente com 
suas famílias, com vistas à reduzir a lacuna digital e incentivá-las a 
continuar praticando com as crianças em casa. Queremos aproximar 
os jovens da tecnologia, não apenas como consumidores, porque 
ela será uma ferramenta indispensável para ajudá-los em suas vidas, 
independentemente da profissão ou carreira que escolherem.

Programa 
Tech4change
A Fundação everis, em conjunto com a United Way, criou um projeto 
específico de base tecnológica, o Tech4change, para alunos do ensino 
médio com dificuldade de aprendizagem e risco de abandonar a escola. 
Este projeto é conduzido por voluntários da everis Madri.
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ODS 8
Crescimento econômico. 
Impacto das atividades 
da everis no emprego e 
desenvolvimento local

A everis tenta promover o desenvolvimento e a sustentabilidade de todas 
as comunidades em que opera. Coopera ativamente com os diversos 
agentes que compõem a sociedade, apoiando e promovendo iniciativas 
com impacto favorável à população e ao ambiente, especialmente por meio 
de iniciativas e projetos de empreendedorismo, inovação e ação social.

Conforme acima explicado, a Empresa está trabalhando para fortalecer a 
marca everis, uma Empresa NTT DATA, sendo reconhecida como uma top 
employer, contratando 9.522 novos colaboradores.

Ao comprar de fornecedores locais, a everis contribui para o 
desenvolvimento e crescimento dos negócios de suas comunidades. Em 
2019, mais de 90% das compras foram feitas com fornecedores locais. Um 
fornecedor é considerado local quando o país de origem do fornecedor 
(sede) é o mesmo que o país que realiza a compra.

4.3 Promover o crescimento 
econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo e 
o trabalho decente.

Europa 

Andorra

Bélgica

França 

Países Baixos 

Luxemburgo

 Itália

Reino Unido

Suiça

Portugal

País Compras Locais (%) Compras Locais (%)

Américas 

 Argentina

Brasil

Chile 

Colômbia 

México 

Peru 

EUA

África

País

99% 

98% 

95% 

99% 

86% 

98%

-

33%

89%

-

-

91%

91%

94%

88%

100%

100%

91%

Espanha 99%

Marrocos

Média Total
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Programas que promovem a 
inovação
Várias iniciativas globais são conduzidas nesta área, algumas das mais 
notáveis são as seguintes:

•	 everis LivingLab: Este ano, a everis inaugurou seu primeiro LivingLab: 
um laboratório de inovação e cocriação na Espanha para a interação 
entre colaboradores, clientes, parceiros tecnológicos e o ecossistema 
empresarial e acadêmico. Este espaço aberto permite um trabalho 
conjunto em inovação para enfrentar os desafios tecnológicos que 
estão transformando o ecossistema empresarial e social. O LivingLab 
faz parte da estratégia da everis de criar uma rede própria de centros 
de inovação que se unirá aos hubs que a NTT DATA possui a nível 
global.

•	 Open Innovation Contest: iniciativa da NTT DATA que visa encontrar 
ideias comerciais inovadoras que possam ser adaptadas aos serviços 
/ soluções existentes da NTT DATA e que sejam atrativas para os 
clientes (grandes empresas).

•	 Hackathon da NTT DATA: a everis organizou a última etapa do 
hackathon da NTT DATA, na qual colaboradores de várias empresas 
desenvolveram e apresentaram as suas ideias a um júri composto por 
especialistas em inovação e empreendimento pertencentes ao Grupo.

•	 Aliança com KeepCoding: contrato de colaboração com o mais 
importante local de formação de desenvolvedores na Espanha, com o 
objetivo de promover o treinamento de profissionais de TIC ligados às 
reais necessidades do mercado atual.

•	 everis Next, uma incubadora de inovação: plataforma para se conectar 
no ecossistema de inovação mundial, disponibilizando acesso a um 
ecossistema de milhões de start-ups em todo o mundo.

Eventos de tecnologia envolvendo 
everis no Exercício de 2019
Alguns dos projetos globalmente mais relevantes foram:

•	 Google Cloud Summit - Milão / Itália:

Evento imperdível para conhecer mais sobre os desenvolvimentos 
mais recentes no Google Cloud.

•	 DigitalES Summit  - Madri / Espanha:

Evento de tecnologia para analisar o futuro da transformação digital 
na Espanha.

•	 Conferência Ágil Espanha 2019 - Barcelona / Espanha:

Evento patrocinado pela everis e que reúne cerca de 1.500 
exportações em metodologias ágeis com o slogan “Together, we 
can do so much”.

•	 Web Summit Lisboa - Lisboa / Portugal:

Evento vital no setor de tecnologia para mostrar o potencial das 
empresas líderes em inovação.

•	 Dreamforce - São Francisco / Estados Unidos:

Experiência que mostra as forças propulsoras por trás do futuro da 
tecnologia, através de pessoas inspiradoras, palestras e sessões, 
tudo com o blue sky thinking.

•	 AWS Summit 19 - Madri / Espanha:

Reúne a comunidade da plataforma Cloud Computing e Amazon 
Web Services (AWS) no centro de exposições IFEMA-Madri. O 
evento envolveu mais de 40 sessões e workshops sobre os temas 
mais comentados do setor de tecnologia na atualidade.

74
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Clientes

A everis tem uma política muito clara com os clientes, baseada na 
proximidade e em soluções inovadoras, integrais e de alta qualidade. A 
cada cliente é atribuído um gerente responsável por todas as atividades 
que o afetam, desde a identificação das necessidades até a execução do 
projeto.

Para saber o grau de satisfação dos clientes quanto à qualidade do 
serviço prestado pela everis, foram estabelecidos diversos canais de 
comunicação:

•	 Relatório de satisfação do cliente: este relatório é elaborado anualmente 
com base nas respostas obtidas em pesquisas com clientes. É uma 
pesquisa que visa medir o grau de satisfação do cliente com a qualidade 
do serviço prestado, em cada uma de suas fases, a partir de perguntas 
detalhadas. Quando o presente relatório foi redigido, os números do 
Exercício de 2019 ainda não estavam disponíveis, assim, as pontuações 
finais (sendo 10 a pontuação máxima) para a satisfação do cliente nos 
últimos anos são apresentadas abaixo (sempre acima de 7,7). Eles 
atingiram um recorde histórico no ano passado.

Essa informação é coletada por meio de pesquisas online e de um 
questionário enviado a 597 contatos sobre 697 projetos (alguns contatos são 
os mesmos para vários projetos) que compõem todos os projetos concluídos 
durante o ano.

Os aspectos mais valorizados pelos clientes são “Responsabilidade e 
Compromisso”, seguido por “Colaboradores” e a sua “Capacidade de 
Gestão”.

As principais áreas de melhoria são “Rotatividade” e “Capacidade de 
surpreender”.

Adicionalmente, a everis celebra, com os clientes, contratos adequados na 
forma e conteúdo, fornecendo sistemas e serviços de acordo com o que é 
oferecido e estipulado.

Como parte do seu compromisso de confidencialidade, a everis faz a gestão 
das informações dos clientes, de acordo com os contratos e as respectivas 
leis e regulamentos relativos à proteção de dados pessoais, estabelecendo, 
além das pesquisas acima referidas, os seguintes canais de diálogo:

4.4

Canais de diálogo com os clientes

Propostas de negócios e seu monitoramento

Atividades de desenvolvimento de negócios

Eventos: congressos e conferências

Pesquisas de satisfação

Relatório anual de sustentabilidade

7,9 7,9 7,98,0 8,0 8,1 8,1 8,17,7

2010 2011 20132012 2014 2015 2017 20182016

•	 Gerenciamento de Clientes: conforme anteriormente mencionado, cada 
cliente possui uma estrutura de gestão global chefiada por um Gerente 
de Clientes, cujas tarefas incluem tratar diretamente as preocupações e 
receios que o cliente possa ter e conduzir plano de ação pertinente para 
resolver potenciais contingências.

•	 Gerenciamento de reivindicaçõess: este processo é da 
responsabilidade do departamento jurídico da everis. No Exercício de 
2019, nenhuma reivindicação legal foi feita por nossos clientes.

•	 Regularmente, solicita-se ao departamento de Marcas e Comunicação 
informações sobre as comunicações recebidas nas redes sociais sobre 
Qualidade e Meio Ambiente

4. Impacto na sociedadeRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



Fornecedores

Apesar de variarem de acordo com o local, a everis estabeleceu os seguintes critérios vitais para escolher um fornecedor:

•	 Igualdade de condições entre eles. Três propostas de empresas diferentes são sempre avaliadas para comparar critérios e orçamentos.

•	 Transparência em relação a cada proposta recebida. O cliente interno tem à sua disposição todas as informações relativas a cada fornecedor sugerido.

•	 Processo de avaliação interna para classificar o serviço prestado.

•	 Análise dos critérios de gestão de projetos, assim como sua concepção e desenvolvimento.

4.5

Política de incorporação de 
colaboradores contratados
Também foram estipuladas políticas com os fornecedores para que seus 
colaboradores/contratados trabalhem com as mesmas ferramentas. 
Elas estabelecem que a everis possui um Código de Ética e Conduta 
Profissional, cujo conteúdo também se aplica às empresas e profissionais 
com os quais a empresa colabora, os quais serão obrigados a respeitar 
os direitos fundamentais de cada pessoa; a criação de um ambiente de 
trabalho adequado ao desenvolvimento pessoal, social e empresarial; 
a aplicação eficaz dos princípios da igualdade, meritocracia e não 
discriminação na contratação de colaboradores; o compromisso com 
a qualidade, inovação, treinamento e transparência na informação; a 
eliminação dos riscos laborativos; a proibição de solicitar ou oferecer 
qualquer tipo de presente, que exceda uma mera cortesia, a clientes 
e/ou fornecedores, incluindo a Administração Pública, para obter um 
benefício, favor, subsídio ou vantagem a favor da everis ou a seu próprio 
benefício; bem como a gestão adequada dos recursos e respeito ao meio 
ambiente.

Existe também um formulário de certificação pelo qual o colaborador/
contratado deve aceitar a política ambiental da everis, baseada na norma 
ISO 14001, e a política energética, baseada na norma ISO 5000:2011.

Por fim, a everis atua sempre com integridade e em conformidade com 
as leis e regulamentos pertinentes às operações com fornecedores e 
respeita os contratos firmados com os mesmos, estabelecendo, a este 
respeito, os seguintes canais de diálogo:

Caixa de correspondência para a entrega de propostas

Processo de negociação

Gestão constante do relacionamento

Processo de certificação

Pesquisa regular de serviço

Canais de diálogo com fornecedores
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Política de compras
A política de compras da everis inclui os regulamentos, 
responsabilidades e condições básicas para aquisições corporativas. 
Inclui o código de ética da Empresa, que deve ser seguido por qualquer 
colaborador da everis que entrar em contacto com fornecedores. 
Adicionalmente, existem políticas internas que estipulam os processos 
de adjudicação de serviços e bens aos fornecedores, que se baseiam 
nos princípios da imparcialidade, transparência e sustentabilidade.

A função de compras da everis compreende todas as equipes que 
intervêm direta ou indiretamente nos processos de compras, sendo 
chefiada pela equipe de Compras, que pertence à Estrutura Mundial 
de Governança e Coordenação  (GCGS) liderada pelo Chefe Global de 
Compras.

A equipe de Compras é composta por um grupo de profissionais 
organizados geograficamente de acordo com as necessidades de 
negócios de cada país. Neste sentido, esses profissionais podem dar 
suporte a projetos de compras locais, regionais e globais.

Como objetivo para este exercício, a everis incluiu questões ambientais 
na sua política de compras e está trabalhando para incluir também 
questões sociais e de igualdade de gênero no curto prazo.

Supervisão de fornecedores
A everis aprova fornecedores através de uma revisão exaustiva de 
informações em áreas vitais, o que também garante que os fornecedores 
estejam cientes das políticas da everis sobre segurança, prevenção de 
riscos laborais, meio ambiente e energia, GDPR etc., bem como dos 
termos e condições gerais do contrato.

A everis tem um processo de avaliação interna conduzido pelas 
equipas de Compras em colaboração com as áreas associadas em 
cada caso, que segue as diretrizes estabelecidas na estrutura global 
de coordenação e governança. Isso garante que o fornecedor atenda 
às expectativas referentes aos prazos de execução e de entrega, assim 
como, à qualidade dos produtos e serviços contratados.

Ademais, a política da everis estabelece que o fornecedor deve realizar, 
regularmente, testes independentes de controle de qualidade. Se a 
categoria do serviços objeto do contrato envolver relações com clientes 
da everis, tais testes deverão consistir, sem prejuízo de outros, em 
pesquisas aos clientes sobre a qualidade, eficácia, tratamento e outras 
características dos serviços prestados pelo fornecedor.

Neste exercício, um dos objetivos da everis foi incluir pontuações 
ambientais na avaliação de fornecedores. Ela também está trabalhando 
para impulsionar o desempenho frente às políticas ambientais; um 
aspecto importante na aprovação de fornecedores é considerar o 
aspecto ambiental. O objetivo é incluir questões sociais e de igualdade 
de gênero no curto prazo.

4. Impacto na sociedade  |  4.5 FornecedoresRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



Prêmios e 
reconhecimentos 
recebidos pela 
everis

5
Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019

78



Espanha

Brasil

Reino Unido

Prêmios e reconhecimentos 
recebidos pela everis
No Exercício de 2019, os prêmios e distinções recebidos pela everis tanto a nível global quanto por país são apresentados abaixo:

País Prêmios recebidos

Top Employer 2020

Prêmio AUTELSI 2020 pelo projeto: #girlsgonna

Prêmios internacionais: Constantinus 2019, nas categorias “International Silver medal” e “National Champion Spain”, everis e BBVA Seguros.

LinkedIn Talent Awards 2019, categoria Best Employer Brand: Above 500 employees.

DHL Green&Digital Innovation Awards na categoria Inovação na Digitalização da Cadeia de Suprimentos, everis Initiatives.

OutSystems Partner of the Year – Rising Star

María Jesús Jiménez Hernández, Top 100 2019 categoria Diretores, Top 100 Mujeres Líderes.

Projeto para o Registro Interinstitucional de Atos Delegados no Sapiens 2019 Awards, Colégio Oficial de Engenheiros em Informática.

Digital Experience Solution Partner of the Year for Southern Europe, Adobe 2020.

Finalista. “Negócios com práticas reconhecidas para atrair e reter talentos” no 22º Top of Mind .

Finalista. UK Employee Experience Awards 2020

Certificação Top Employer Brasil para as melhores práticas em Recursos Humanos - Top Employers. 
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Medidas adotadas para 
combater a Covid-19
Devido à situação excepcional no mundo todo causada pela 
pandemia do coronavírus, a everis estabeleceu um comitê global 
de crise da Covid-19, juntamente com comitês locais de cada país, 
a fim de trabalhar de forma coordenada e fornecer atualizações 
diárias. Isso permitiu à organização adotar as melhores medidas para 
proteger seus trabalhadores e garantir a continuidade dos negócios.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e 
do Ministério da Saúde da Espanha, esse comitê, antes mesmo da 
Espanha declarar estado de emergência, promoveu o teletrabalho e o 
horário flexível para um equilíbrio decente entre a vida profissional e 
pessoal, alinhado com a cultura e valores da everis.

Como parte do seu compromisso com a saúde e segurança, a 
everis estabeleceu um Serviço Especial de Coronavírus para os 
colaboradores receberem ajuda médica e aconselhamento sobre a 
Covid-19.

Várias iniciativas como o Trabalho Inteligente também foram 
implementadas para apoiar a organização e a equipe a lidarem com 
as mudanças necessárias para se trabalhar durante o lockdown e 
com o uso muito difundido do teletrabalho em razão da Covid-19.

Smart Working
Por um longo e contínuo período de tempo, fornecemos ferramentas, 
treinamento, conselhos e dicas necessárias para garantir o bem-estar e 
a maior eficiência possível de todos:

•	 Fase 1 (4 semanas): lançamento das ferramentas essenciais nas 
circunstâncias atuais:

1. Dois impactos semanais com treinamento online, dicas, 
melhores práticas, webinars etc.

2. Comunidade Covid-19: Espaço específico no Knowler para 
compartilhar recursos.

3. Partes envolvidas: Pessoas, Susi, Agile, Universidade everis, 
Marcas & Comunicações

•	 Fase 2 (estimativa preliminar: 4 semanas): suporte e conexão, 
proporcionando um espaço para compartilhar e monitorar o bem-
estar geral dos colaboradores e oferecer ajuda nos processos 
essenciais da Empresa (avaliações anuais, revisões, mentoria). Um 
impacto semanal planejado.

•	 Fase 3: suporte e ajuda para voltar à normalidade.

6. Medidas adotadas para combater a Covid-19Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019
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Ações sociais durante a crise da COVID19

Como parte de seu compromisso de responsabilidade social, a everis contribuiu com a sociedade durante a crise da Covid-19 de três maneiras:

Compartilhe e amplie os ativos/plataformas 
disponíveis na everis para ajudar terceiros em 
parceria com outras organizações.

Os recursos pedagógicos da everis e da fundação everis foram 
compartilhados com várias organizações.

Aumente a conscientização para iniciativas 
conduzidas por terceiros com o envolvimento de 
colaboradores da everis.

A este respeito, foram promovidos projetos levando mais pessoas a se 
inscreverem neles.

•	 Projeto e impressão 3D de suprimentos médicos através da 
comunidade de fabricantes.

•	 Produção de viseiras para profissionais de saúde, também em 
impressão 3D.

•	 Doações de “equipe” para colaborar com a UNICEF no fornecimento 
de suprimentos médicos.

•	 Arrecadação de fundos para suprimentos médicos.

•	 Organizar e distribuir cartas para pessoas em hospitais e lares de 
saúde.

•	 Informações confiáveis sobre a Covid-19: na plataforma Google Data 
Studio.

Projetos pro-bono

Para clientes ou outras entidades precisando de ajuda, fornecida por colaboradores que não estão em projetos. Esses serviços têm impacto social na 
crise e são todos relacionados à tecnologia. Eles incluem:

•	 ecHOS Remote Health: a everis desenvolveu uma solução de tecnologia ponta a ponta que inclui autotriagem, teleconsulta e gerenciamento de análise 
de dados. O principal objetivo é tirar a pressão da equipe de saúde durante todas as fases da pandemia e está sendo implementada na Argentina e no 
Chile.

•	 Treinamento para Pequenas e Médias Empresas (SME) utilizando a Red.es: através da Red.es - entidade estatal que opera sob os auspícios do 
Ministério da Economia e da Digitalização da Espanha - a everis oferece treinamento a SMEs em um portal com conteúdo que as ajudam a continuar 
operando na situação atual .

•	 Big Data sobre fornecedores médicos: a everis Belgium está trabalhando com a Comissão Europeia para criar uma lista de fornecedores aprovados 
de suprimentos médicos (como máscaras, luvas, respiradores e desinfetantes) necessários durante a pandemia da Covid-19 para negociar melhores 
preços.

•	 Portal de lares de idosos: a everis está trabalhando com o governo regional da Galicia para coletar e apresentar dados para analisar onde estão 
localizados os lares de idosos e monitorá-los de perto.

•	 Sifacil: a everis inicitiatives oferece uma plataforma de gestão online gratuita para SME e autônomos.

•	 Aplicativo de ajuda Covid-19: a everis está trabalhando com a Telefonica para melhorar a interface deste aplicativo.

•	 Portal de ensino de apoio aos pais: a everis está trabalhando em um portal com a Microsoft para fornecer aos pais treinamento sobre como ensinar 
seus filhos.

•	 Instalação de computadores: os colaboradores do escritório da everis em Valladolid instalaram 234 computadores para o Departamento de Saúde de 
Valladolid.

•	 Treinamento em cibersegurança: a equipe de Cibersegurança preparou um pequeno curso sobre teletrabalho seguro, que inclui as melhores práticas e 
informações sobre as ameaças mais comuns.

•	 CLOQQ no Ministério da Educação: A plataforma aberta CLOQQ (Crea lo que quieras) da everis foi incluída no site de recursos pedagógicos do 
Ministério da Educação.
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Meio Ambiente
Na everis, trabalhamos para melhorar o nosso desempenho ambiental e a 
transparência, ampliando a divulgação de nossas políticas ambientais a todos 
os locais de trabalho de cada um dos países em que operamos. Este ano, 
expandimos a coleta de informações ambientais para diferentes sites da Europa 
e América Latina, ao mesmo tempo em que trabalhamos na compilação do 
restante dos dados dos países onde faremos negócios nos próximos anos.
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Certificações da everis

As certificações da everis estão alinhadas aos seus processos, negócios e 
linhas estratégicas e têm abrangência consistente em toda a Sociedade.

Sempre lutando pela melhoria contínua, a everis possui as 
seguintes certificações para alguns de seus locais de trabalho:

7.1
Certificações implementadas na everis e sistemas de gestão

Sistemas de gestão e certificações atualmente implementados na everis relacionados com o meio ambiente, qualidade, 
eficiência energética e sustentabilidade. Escritórios em que foram implementadas:

ISO 14001

everis Espanha S.L.U: Camino de la Fuente de la Mora nº 1, Planta 1, 28050, Madri.
everis Ingeniería S.L.U: Camino de la Fuente de la Mora nº 1, Planta 4, 28050, Madri.

Sevilha (Cartuja e Torre Sevilla); Madri: Boadilla del Monte, Manoteras 52; Bilbao; 
Valência; Zaragoza; Las Palmas de Gran Canaria; Barcelona (Diagonal 605); 
Corunha; Múrcia; Valladolid; Alicante; Hontoria-Segóvia.

Madri (Novus, Manoteras 52), Sevilha-Torre Pelli, Segóvia, Cidade Real.

ISO 50001

PortugalISO 9001:2015

Reino Unido

ISO 14001

Sede em Manoteras 52 (Madri - Espanha)EspanhaBREEAM Commercial

Edificio Novus, Fuente de la Mora, 1 (Madri - Espanha)EspanhaBREEAM in use

EspanhaISO 9001:2015

Europa

BrasilISO 9001:2015

Américas

MarrocosISO 9001:2015

África

1 país13 países

9001:2015

3 países

14001

1 país

50001

Espanha

Espanha

Portugal Lisboa

Lisboa

Benelux Bruxelas

Itália Milão

Roma Reino Unido

Londres W1W 8HS, Glasgow G3 8JU

Chile

Colômbia 

EUA 

México 

Peru

Argentina

São Paulo, Uberlândia 

Temuco, Santiago de Chile 

Bogotá, Medellín

Arlington VA, Boston MA 

Cidade do México

Lima, Trujillo

Buenos Aires, Tucumã

Tetuão
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Política ambiental 
e energética

A Política Ambiental e Energética da everis estabelece o compromisso 
de melhorar o seu desempenho ambiental, em linha com a filosofia 
que a Empresa mantém, desde a sua criação, de ser uma empresa 
responsável. Isso também está alinhado com suas certificações ISO 
14001 e ISO 50001, que fornecem uma estrutura de referência para 
alcançar o equilíbrio entre as necessidades socioeconômicas, a proteção 
ambiental e o uso responsável e eficiente dos recursos energéticos.

O compromisso da everis em garantir o mais elevado nível de segurança, 
saúde e bem-estar dos seus profissionais, independentemente da sua 
área de negócio, localização geográfica ou atividade, está contemplado 
em sua Política de Segurança e Saúde do Trabalho, Política de 
Responsabilidade Social Corporativa e Código de Ética e Conduta 
Profissionais.

O Grupo conta com diretores de saúde e segurança, quando exigido 
pela regulamentação de um país, uma vez que os sistemas de saúde 
e segurança são definidos e supervisionados a nível da respectiva 
empresa. Na everis, 100% dos colaboradores estão abrangidos por um 
sistema de segurança e saúde do trabalho.

O alcance das atividades da Empresa relacionadas com o meio 
ambiente, saúde e segurança é, portanto, exaustivamente controlado e 
continuamente melhorado.

Além disso, a Política Ambiental e Energética é aprovada, promovida e 
apoiada pela administração, que por ela se responsabiliza e demonstra o 
seu compromisso.

Nesse sentido, a Política Ambiental e Energética define os seguintes 
objetivos relacionados aos efeitos das atividades da Empresa:

•	 Trabalhar respeitando o meio ambiente e incentivando a 
responsabilidade ambiental entre nossos colaboradores, clientes, 
fornecedores e outros stakeholders.

•	 Cumprir a legislação vigente a nível internacional, nacional, regional 
e local relacionada com o meio ambiente e energia, valorizando-as 
sempre que possível, bem como a outras exigências adotadas pela 
everis, no que diz respeito aos seus aspectos ambientais e sem as 
nossas práticas e consumos energéticos.

•	 Identificar os impactos ambientais causados pelas atividades, 
produtos e serviços da Empresa e estabelecer planos para eliminá-los, 
integrando os fatores ambientais em nossos processos.

•	 Prevenir a poluição minimizando nosso consumo de recursos 
naturais, eliminando nossos resíduos de forma responsável e 
reciclando os materiais que utilizamos.

•	 Fomentar a aquisição de produtos e serviços que respeitem o meio 
ambiente e sejam energeticamente eficientes, e promover atividades 
de projetos que levem em consideração a economia de energia para 
melhorar o desempenho energético e ambiental.

•	 Estabelecer e revisar nossos objetivos ambientais e energéticos para 
garantir que sejam apropriados e viáveis, e garantir a disponibilidade 
das informações e recursos necessários para atingir os objetivos 
propostos.

•	 Orientar o desempenho ambiental e energético e os sistemas de 
gestão ambiental e energética implantados, em busca da economia, 
otimização de recursos e consumo, eficácia e melhoria contínua.

7.2
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Sistema de Gestão 
Ambiental

A everis implementou e mantém um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) baseado na norma internacional ISO 14001 e nos seguintes 
compromissos ambientais:

Como parte do SGA, a everis desenvolveu procedimentos para 
cumprir cada uma das exigências da norma, identificou as 
suas questões, riscos e oportunidades ambientais levando em 
consideração os contextos interno e externo e as necessidades e 
expectativas de seus stakeholders.

Os objetivos são definidos para cada ano. Listados abaixo estão alguns 
dos objetivos do SGA durante o ano fiscal de 2019 para os escritórios 
onde o sistema está em vigor:

•	 Incluir Ciudad Real na certificação ISO 14001: 2015.

•	 Otimizar a separação dos resíduos no escritório de Ciudad Real 
e Exeleria / ADS, graças ao plano de comunicação para a nova 
implantação do SGA naquele escritório, campanhas de pôsteres e 
treinamento ambiental básico para os funcionários.

•	 Realizar a revisão energética do 4º andar do edifício Novus, com base 
no estudo de demanda e consumo de energia.

•	 Otimizar a separação dos resíduos do edifício Novus, implementando 
um plano de ação, campanhas de cartazes e realizando vistorias mais 
frequentes nos demais andares.

•	 Reduzir a quantidade de plástico usado no refeitório do escritório 
de Sevilha, substituindo os copos plásticos por recipientes feitos de 
material reciclado.

•	 Cortar o consumo de energia elétrica por funcionário em 2% em 
relação ao Exercício de Exercício de 2018 no escritório UKH.

•	 Reduzir o uso de copos plásticos por funcionário em 5% em relação 
ao Exercício de 2018 nos escritórios UKH, substituindo esses 
recipientes por outros que respeitem mais o meio ambiente, como 
copos de papel.

•	 Reduzir em 50% a capacidade de iluminação instalada no novo 
edifício Aunav.

7.3

Na everis, tanto a alta administração da Empresa quanto os seus 
colaboradores estão fortemente comprometidos com as questões 
ambientais.

Como parte do sistema de gestão ambiental, a everis elabora um 
inventário dos riscos relacionados a fatores que podem gerar variações 
nos processos do Sistema de Gestão Ambiental. Os riscos ambientais 
são identificados, analisados qualitativamente, a estratégia para mitigá-
los ou aceitá-los é então planejada e eles são monitorados, garantindo a 
aplicação de uma abordagem preventiva.

A identificação desses riscos é exaustiva e os principais processos 
que são afetados por esses riscos são divididos em ameaças e 
oportunidades, além da identificação da prioridade de tratamento desses 
riscos.

No que diz respeito a garantias, a everis não possui uma política de 
cobertura de riscos ambientais devido à natureza dos serviços prestados 
pela Empresa.

Considerando as atividades da everis, o risco de causar danos graves 
ou irreversíveis ao meio ambiente é muitíssimo improvável; no entanto, 
conforme afirmado anteriormente, o processo de identificação de riscos 
é exaustivo e as medidas necessárias são implementadas para prevenir 
danos ambientais.

A everis possui uma equipe de profissionais especializados em gestão 
ambiental e na norma ISO 14001. A produção global é a área responsável 
por manter o SGA e adequá-lo às atividades da Empresa. A everis 
Engineering é especializada na concepção, implementação e gestão de 
soluções tecnológicas integrais no campo da eficiência energética, além 
de na proteção do ambiente e da sustentabilidade.

Os trabalhos de limpeza e manutenção são terceirizados para 
colaboradores/contratados, que também são responsáveis por informar 
a quantidade de resíduos que coleta. Nossa empresa possui instalações 
modernas, com as mais recentes tecnologias e excelente transporte 
público, comunicação e serviços. Considerando que a atividade principal 
da Empresa é a consultoria, os produtos e serviços que oferece tendem 
a utilizar poucos recursos e produzir pouco resíduo.

Recursos, previsões e 
garantias utilizadas para 
prevenir riscos ambientais

Cumprir a legislação ambiental aplicável.

Prevenir a poluição adotando boas práticas.

Compromissos ambientais

Desenvolver um Sistema de Gestão Ambiental.

Controlar as questões ambientais e os impactos associados 
decorrentes de suas atividades e serviços.

Treinamento de conscientização e sensibilidade ambiental 
para todos os funcionários.

14001Procedimentos de avaliação 
e certificação ambientais
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Boas práticas ambientais: 
Medidas de prevenção, 
reciclagem e reutilização.
Para cumprir a política da Empresa, o SGA realiza inúmeras campanhas de conscientização e ações de treinamento e 
comunicação para promover o cuidado com os espaços que nos cercam e a proteção do meio ambiente. Durante o 
Exercício de 2019, essas campanhas se concentraram nos seguintes tópicos:

O Indicador 8, do Anexo 3, apresenta a lista dos resíduos 
produzidos nos escritórios da everis no Exercício de 2019.

Materiais de escritórioEnergia

•	 Use-os totalmente.

•	 Evite imprimir documentos desnecessários.

•	 Antes de imprimir, verifique possíveis erros e 
melhorias no documento e use o recurso de 
visualização da impressão.

•	 Sempre que possível, use os dois lados das 
folhas ao fotocopiar e imprimir documentos.

•	 Imprima documentos com qualidade de 
rascunho para evitar o desperdício de tinta 
sempre que possível.

•	 Use o OneNote como bloco de notas 
digital em vez de um caderno de papel: as 
informações são mais fáceis de encontrar, 
mais gerenciáveis e permitem cópias de 
segurança.

•	 Use o Captio para informar despesas 
digitalmente: mais rápido e simples.

•	 Reduza os resíduos que você produz, 
evitando o uso de produtos descartáveis 
e escolhendo produtos com embalagens 
mínimas.

•	 Use documentos em formato digital.

•	 Reutilize papel que foi impresso em um 
lado apenas para imprimir rascunhos, 
fazer blocos de notas etc.

•	 Você pode trazer seu copo ou garrafa 
reutilizável.

•	 Coopere na separação dos resíduos, 
depositando-os nos recipientes certos.

•	 Desligue seu computador quando ele não for 
usado por mais de uma hora.

•	 Use os modos de suspensão ou hibernação: 
mantém o status atual do sistema e economiza 
energia.

•	 Apague as luzes que você não vai usar.

•	 Evite usar elevadores para subir ou descer um 
ou dois andares.

•	 Use transporte público ou caronas tanto quanto 
possível. Unit-e é um aplicativo de caronas 
corporativas.

Consumo responsável Um recurso escasso Faça uso racional
Água

•	 Não deixe as torneiras abertas por mais tempo 
do que o necessário.

•	 Feche a torneira enquanto escova os dentes ou 
lava vasilhas de comida.

•	 Não use o banheiro como lixeira. Não jogue 
no vaso sanitário toalhas de papel, bolas de 
algodão, lenços de papel etc.

•	 Se você detectar um vazamento em uma 
torneira ou banheiro, informe ao departamento 
de instalações.

Resíduos
Reduza, reutilize e recicle
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Estratégia de Mudança 
Climática

Para demonstrar nosso compromisso ambiental com dados concretos 
e fatos objetivos, a cada ano, nossa pegada de carbono é calculada 
em uma iniciativa que permite que as emissões totais de gases de 
efeito estufa de uma organização sejam por ela medidas, direta ou 
indiretamente. Assim, as emissões da Empresa são informadas aos seus 
stakeholders de forma transparente.

O cálculo da pegada de carbono da everis para o exercício financeiro 
de 2019 (Exercício de 2019) compreende o período entre 01/04/2019 e 
31/03/2020.

Em relação às emissões do Exercício de 2019, foram 
registrados e levados em consideração por alcance:

7.4

16.945 tCO2 0,65 tCO2/colaborador

CO2

Emissões diretas de vazamentos de gases de 
refrigeração

Emissões diretas do uso de fornos

Alcance 1

Emissões associadas a viagens de negócios por 
colaboradores usando transporte terrestre

Emissões associadas a viagens de negócios por 
colaboradores usando transporte aéreo

Emissões associadas a viagens de negócios por 
colaboradores usando transporte ferroviário

Alcance 3

Emissões indiretas do consumo de eletricidade

Alcance 2

Elementos importantes das 
emissões de GEE
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Devido à presença global da everis e como parte da luta contra a mudança climática de acordo com o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13: Ação Climática, a everis calcula sua pegada de carbono 
para os seguintes países da Europa e América Latina:

O indicador 10, do anexo 3, apresenta o tCO2e distribuído pelo alcance, para cada um dos países durante o 
Exercício de 2019.

Devido à natureza das atividades da organização, a maior parte das emissões está dentro do Alcance 3, em 
outras palavras, relacionadas às viagens de negócios, e dentro desta categoria, a maior parte das emissões 
são provenientes das viagens por via aérea.

Após viagens aéreas, as atividades que mais geram emissões são as viagens terrestres. É complicado tomar 
medidas para reduzir as emissões nesse alcance, pois os colaboradores da everis precisam se deslocar para 
as diferentes localidades onde seus projetos estão localizados, a fim de alcançarem a excelência nesses 
projetos.

Com o cálculo de sua pegada de carbono global, a everis trabalha para desenvolver estratégias e planos que 
visam a redução de suas emissões em todo o mundo.

A everis definiu o seguinte indicador para avaliar o desempenho da Empresa em relação às metas de redução 
da pegada de carbono em termos absolutos e relativos:

Pegada global da Everis

País

62,01% 

5,53% 

2,39% 

7,72% 

2,12% 

3,16%

4,49%

6,30% 

6,28%

tCO2e

Total

10.508 t 

937 t 

405 t

1.308 t 

359 t 

536 t

1.067 t 

1.064 t

16.945 t

761 t

14.483

967

327

880

858

981

3.470 

1.731

26.222

2.525

0,73

0,97

1,24

1,49

0,42

0,55

0,30

0,31

0,61

Carbon footprint KPI FYx =
(Pegada de carbono FYx) 

(Número médio de colaboradores FYx)

0,73

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,97

1,24

1,49

0,42
0,30 0,31

0,55 0,61

Brasil

tCO2e/colaborador

Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

6% 

16% 

78%

Viagem de negócios via transporte aéreo

Viagem de negócios via transporte terrestre

Viagem de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Calefação

Gases refrigerantes

59% 
17%
2% 

16%
2% 
4%

tCO2e Exercício de 2019 por alcance

Espanha

Portugal

Reino Unido

Itália

México

Colômbia

Brasil

Peru

Chile

pegada CO2
Número de 

colaboradores tCO2e/colaborador 

0,65

Espanha Portugal Reino Unido Itália México Colômbia Peru Chile

tCO2e Exercício de 2019 por atividade
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A pegada de carbono da everis Espanha representa 62,01% da pegada da everis global. O alcance do cálculo 
da pegada de carbono abrange todas as empresas consolidadas na everis Spain S.L.U. que operam na 
Espanha.

É importante notar que os números relativos ao cálculo da pegada de carbono para o Exercício de 2019 
abaixo mencionados foram verificados por uma terceira parte independente, embora na data deste relatório o 
processo administrativo de registro da pegada de carbono da Empresa no Registro de Pegada de Carbono do 
Ministério da Transição Ecológica ainda não havia sido concluído.

A organização toma conhecimento de suas emissões por meio desse cálculo e sua verificação subsequente, e 
as possíveis medidas que pode tomar para reduzi-las são, portanto, propostas e definidas neste documento, 
no caso da everis Espanha.

No Exercício de 2017, a pegada de carbono da everis foi verificada pela primeira vez por um terceiro 
independente, segundo as exigências da norma ISO14064/1, sendo incluída no Registro da Pegada de 
Carbono do Ministério da Transição Ecológica, obtendo o Selo de “Cálculo”. Esse fato foi informado 
internamente e representa uma grande conquista no processo de definição de metas e compromissos 
de redução.

Pegada da everis Espanha

Na Espanha, a everis está implementando medidas de adaptação às 
alterações climáticas no campo da eficiência energética. Para mais 
informações, consulte a resposta “Consumo de energia, medidas adotadas 
para melhorar o consumo de energia e a utilização de energias renováveis”.

A tabela a seguir apresenta a evolução do KPI de pegada de carbono definido pela everis para a Espanha em 
2017, 2018 e 2019, bem como comparações com a meta definido para 2021.

O KPI Exercício de 2017 foi de 0,80 tCO2e/colaborador, extremamente semelhante ao de 2018, mas deve-se destacar 
que houve um aumento considerável no número de colaboradores, sendo que o valor de 2019 foi de 0,73 tCO2e/
colaborador. Até a presente data, espera-se que a meta de redução a ser implementada no Plano de Redução da 
Pegada de Carbono da everis seja alcançada até o Exercício de financeiro de 2021. Tanto a meta absoluta quanto 
a relativa serão avaliadas, mas o desempenho da everis em termos de redução de sua pegada de carbono será 
avaliado com base no desempenho do KPI previamente definido.

Levando em consideração a implementação das medidas de redução e melhores práticas, espera-se que as 
emissões totais de gases de efeito estufa por colaborador (Alcances 1,2 e 3) sejam reduzidas em 20% em relação 
ao Exercício de 2021, ou seja, atinjam um KPI de 0,70 tCO2 e por colaborador, assumindo que o número de 
colaboradores permanece o mesmo.

Para alcançar o compromisso e envolvimento dos colaboradores da organização e atingir as metas de redução 
propostas no plano, as informações relativas à pegada de carbono da Empresa para as suas atividades do Exercício 
de financeiro correspondente serão incluídas no Relatório de Responsabilidade Social Corporativa anual.

Da mesma forma, o Plano de Redução, os compromissos adotados e as medidas propostas serão publicadas 
internamente para que toda a Empresa tenha conhecimento da necessidade de reduzir o impacto de suas atividades.

Medidas para se adaptar às 
consequências das mudanças 
climáticas

Objetivos de redução estabelecidos

Gases refrigerantesAlcance 1

Pegada de Carbono 
no Exercício de 2019

Viagem de negócios via transporte terrestre

Viagem de negócios via transporte aéreo

Viagem de negócios via transporte ferroviário

2.020

5.607

301

Alcance 3

10.508

Total

Consumo de energia elétricaAlcance 2 2.221

359

Fonte de emissão

As emissões de GEE da organização, em toneladas de dióxido de carbono equivalente por colaborador, que foram 
apresentadas no Exercício de 2017 devem ser reduzidas até o Exercício de 2021.

Indicador de pegada de carbono

Redução esperada de emissões por colaborador (tCO2 eq./colaborador)

tCO2e

0,80
tCO2e/colaborador

KPI 
Exercício de 2017

0,80
tCO2e/colaborador

KPI 
Exercício de 2018

0,73
tCO2e/colaborador

KPI 
Exercício de 2019

0,70
tCO2e/colaborador

KPI 
Exercício de 2021

7.928
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Além das inúmeras medidas de economia de energia descritas no 
capítulo de eficiência energética, a everis tem planejado outras 
medidas de redução na Espanha para atingir suas metas, muitas 
das quais já foram implementadas, as quais afetam a emissão de 
gases de refrigeração e viagens. Este último aspecto passou a ser o 
foco da organização, já que responde pela maior parte das emissões 
de carbono produzidas pela Empresa devido à natureza de suas 
atividades de consultoria e engenharia, o que torna as viagens de 
trabalho frequentemente necessárias.

As medidas propostas pela everis para reduzir suas emissões estão 
apresentadas na tabela à direita.

Além do acima exposto, o trabalho foi realizado e continua a ser 
realizado com outras medidas genéricas:

•	 Para o Exercício de financeiro de 2020, a Pegada de Carbono da 
everis será novamente verificada por uma entidade acreditada, 
nos termos da norma ISO 14.064/1. Esse processo justifica 
toda credibilidade do cálculo e das medidas de redução para os 
clientes da everis que solicitam regularmente seu relatório de 
emissões.

•	 Foi elaborado um procedimento para o cálculo da Pegada de 
Carbono, a fim de que esse cálculo ocorra automaticamente no 
futuro.

Introduzir critérios de compra de baixo nível de carbono nos 
contratos com diferentes fornecedores, que também serão 
solicitados a calcular sua própria pegada de carbono, na medida do 
possível. Pretende-se que esta medida seja implementada a médio 
prazo.

Medidas para prevenir, reduzir ou 
identificar emissões de carbono

Implementada
Médio prazo
(2020-2021)

Curto prazo
(2019)Medida Alcance

Substituição de equipamento de refrigeração

Boas práticas no controle de contas de energia elétrica

Gerente de energia

Aumento da conscientização sobre o uso eficiente de energia

Otimização das horas de iluminação

Otimizar o controle de iluminação com base na presença

Ajustes na programação dos sistemas de ar-condicionado

Verificação da pegada de carbono 
corporativa por uma entidade acreditada

Elaboração de procedimento para o 
cálculo da pegada de carbono

Uso de trens de alta velocidade ao invés de 
voos nos casos de viagens domésticas

Introdução de fornecedores com políticas de compra 
de baixo nível de carbono

Condução de campanha corporativa

Contrato de táxi de baixo nível carbono

Melhora dos procedimentos de gestão e 
manutenção de equipamentos de refrigeração

Contratação de energia elétrica de fontes renováveis

Implementação de critérios para 
avaliar sistemas de refrigeração

Implementação da ISO 50001 em locais de trabalho

Inclusão de políticas de compra de 
energia sustentável para fornecedores

1

2

2

2

2

2

2

outro

outro

3

outro

3

3

1

2

1

2

2
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Economia circular

O Grupo everis incentiva a utilização eficiente dos recursos (água, 
papel, energia) e, graças ao processo de controle operacional da 
reciclagem dos resíduos produzidos em nossos escritórios incluídos no 
âmbito do SGA, a Empresa tem conseguido implementar um controle 
meticuloso e tomar medidas que ajudam a reduzir a quantidade de 
resíduos produzidos. Também implementou medidas de economia 
circular e melhorias de sustentabilidade.

Consumo de água baseado em 
restrições locais
Atualmente, o consumo de água não é considerado uma questão 
relevante para a everis, tendo em vista a escala de nosso impacto 
nessas áreas e a importância relativa que as partes interessadas 
atribuem a outras questões. No entanto, isso é revisado regularmente e 
esperamos poder relatar essas informações no futuro.

7.5

Outra medida que integra a política ambiental e faz parte do SGA 
é aumentar a conscientização de todos os colaboradores sobre a 
necessidade de fazer o uso habitual de água, papel e energia, de forma 
racional, além das melhores práticas para minimizar o uso dos recursos 
naturais que podem ser estendidas a todas as nossas vidas diárias.

Para tanto, foi desenvolvido um curso obrigatório para todos os 
colaboradores, utilizando o formato de jogo de perguntas e respostas, 
com os seguintes objetivos:

•	 Tenha ciência do impacto ambiental das atividades diárias 
realizadas no escritório.

•	 Compreenda a importância de contribuir para melhorar o 
desempenho ambiental da everis, adotando boas práticas que 
ajudem a prevenir danos ao nosso entorno e a proteger o meio 
ambiente.

•	 Identifique um conjunto de ações voltadas à modificação de 
hábitos, com o objetivo de utilizar a energia de forma eficiente, 
fazendo uso racional dos recursos e reaproveitando materiais.

•	 Conheça os princípios ambientais estabelecidos nas normas 
ISO14001 e ISO 50001 e como a everis atua para cumpri-los.

Além disso, a everis possui um processo de controle operacional da 
reciclagem dos resíduos produzidos em nossos escritórios, incluído no 
âmbito do EMS.

Os resíduos são identificados e posteriormente armazenados, 
separados em contêineres para serem reutilizados, reciclados ou 
processados. A separação desses resíduos é feita com base nos 
critérios estabelecidos pela legislação em vigor.

O processo de controle da reciclagem está sujeito a um sistema que 
define diferentes níveis de responsabilidade para garantir uma gestão 
eficaz. Esse sistema compreende:

•	 Um gerente ambiental

•	 Um gerente de escritório ecológico

•	 Profissionais

A everis possui medidas específicas para promover o uso sustentável 
de matérias-primas. Por exemplo, incentivando internamente as 
pessoas a não imprimirem em papel e usando campanhas e pôsteres 
que incentivam os funcionários a não usarem copos ou tampas de 
plástico.

O indicador 11, do Anexo 3, apresenta os valores relativos ao consumo 
de matérias-primas.

Consumo de matéria-prima e 
medidas adotadas para melhorar 
a eficiência de seu uso
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Desde 2016, a Empresa tem implementado e certificado um Sistema 
de Gestão de Energia (SGA) de acordo com a norma ISO 50001 nos 
seus escritórios em Madri (edifício Novus) e continua trabalhando para 
incorporar novos escritórios do Grupo no projeto que já tem auditoria de 
energia.

O principal objetivo da norma é manter e melhorar um sistema de gestão de energia em uma 
organização que visa permitir a melhoria contínua em eficiência energética, segurança energética, 
uso de energia e consumo de energia por meio de uma abordagem sistemática. Essa norma ajuda a 
organização a melhorar continuamente sua eficiência, custos relacionados à energia e emissões de 
gases de efeito estufa.

Na implementação deste SGA, a everis adquire os seguintes 
compromissos:

•	 Promover a gestão eficiente do uso de energia

•	 Promover a economia de energia

•	 Otimizar os recursos

•	 Reduzir as emissões de GEE

•	 Garantir o cumprimento da legislação energética

•	 Fomentar o uso de energias renováveis e alternativas

O Plano de Redução da Pegada de Carbono da everis inclui uma série 
de compromissos de redução no campo da eficiência energética. A 
medida global proposta pela everis para reduzir a pegada de carbono 
na área do consumo de energia elétrica refere-se à ampliação do 
âmbito da citada norma ISO 50001 sobre Sistemas de Gestão de 
Energia a um maior número de locais de trabalho do Grupo.

Consumo de energia, medidas 
adotadas para melhorar o 
consumo de energia e uso de 
energias renováveis.

everis Espanha S.L.U 
Camino de la Fuente de la Mora nº 1 
Planta 1, 28050, Madri.

everis Ingeniería S.L.U
Camino de la Fuente de la Mora nº 1
 Planta 4, 28050, Madri.

•	 Trabalho contínuo na gestão do aumento da conscientização sobre a 
necessidade de um uso eficiente da energia, bem como para melhorar 
a conscientização dos colaboradores sobre a existência de um SGA 
e incentivar seu envolvimento ativo. Para tanto, foi elaborado, durante 
o ano, um Guia de Boas Práticas de uso de energia nos escritórios, 
tendo sido disponibilizado aos colaboradores nas áreas comuns. Além 
disso, existe um curso específico e voluntário de eficiência energética 
para pessoas interessadas em ampliar a sua formação nessa área.

•	 Como objetivo para o Exercício de 2020, todos os colaboradores 
da organização serão obrigados a fazer um curso com o formato de 
jogo de perguntas e respostas sobre gestão ambiental e energética 
adequada nos escritórios da everis.

•	 Ampliar o âmbito do SGA para todo o edifício Novus no Exercício de 
2020.

•	 Aumentar as capacidades de gestão de energia dos colaboradores da 
organização, estabelecendo e conduzindo iniciativas de treinamento. 
Durante o ano, oito colaboradores receberam este treinamento e 
outro treinamento da equipe de gestão de energia sobre as principais 
mudanças na ISO 50001 está previsto para o Exercício de 2020.

•	 Otimizar os horários de iluminação e os tempos de controle de 
presença com base em um estudo detalhado da presença do pessoal 
nos nossos escritórios e nos projetos em andamento, de forma a 
equilibrar conforto, segurança e economia. No edifício Novus, em 
Madri, foram instalados detectores de presença nas áreas comuns, 
juntamente com sensores de regulação da iluminação. Esta medida 
será implementada em breve nos demais locais da everis.

50001

Medidas específicas de economia de energia 
propostas pela everis para o consumo de energia 
elétrica:

•	 Introduzir gradualmente contratos de fornecimento de energia elétrica 
oriunda de fontes renováveis de energia. Conforme os atuais contratos 
com a distribuidora expirarem, a contratação de energias renováveis será 
estudada.

•	 Instalação de painéis solares para aquecimento de águas relativamente 
potáveis no edifício Novus.

•	 Incluir critérios de compra sustentáveis ao selecionar um fornecedor e 
tipo de energia elétrica. Assim, além de outros critérios, o questionário de 
certificação de fornecedores passa a privilegiar as empresas que oferecem 
equipamentos com classificação energética B ou superior.

•	 Implementação das melhores práticas relacionadas ao controle conta 
de energia elétrica, de forma a compreender com precisão os dados e 
tendências do consumo de energia da Empresa, o que pode ajudar na 
tomada de decisões benéficas em relação ao consumo de energia da 
everis. A cada trimestre, relatórios de avaliação do desempenho energético 
são enviados aos escritórios da Espanha com uma avaliação do consumo 
mensal de energia em cada local.

•	 O papel de gestor de energia foi estabelecido na everis e continua 
sendo fortalecido. O papel do gestor de energia é orientar a Empresa 
nos diversos processos relacionados à energia. Ou seja, orientar a everis 
nos procedimentos a serem realizados, para que se obtenha sempre as 
melhores condições e serviços. Além disso, gera economia financeira e de 
energia para a Empresa; leva em consideração a legislação vigente; e utiliza 
a ferramenta desenvolvida pela everis para monitorar o consumo trimestral, 
reduzindo, assim, o total de energia consumida.
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Medidas propostas pela everis para economia de 
energia relacionada a ar-condicionado:

•	 Para o Exercício de 2020, tem-se uma meta de economia de 2% 
no consumo de energia no edifício NOVUS em Madri, aplicando as 
seguintes medidas:

•	 Reduzir os pontos de ajuste de temperatura do ar-condicionado

•	 Modificar o horário do ar-condicionado

•	 Revisar e atualizar os procedimentos de Controle Operacional 
EMS-EMP-11

•	 Indicadores de monitoramento e medição

•	 Foram instalados filtros de alta eficiência nas unidades de ar-
condicionado de telhado do edifício NOVUS.

•	 O software de controle de ar-condicionado centralizado foi instalado na 
Novus. Esta medida será em breve estendida aos demais locais.

•	 As temperaturas no Novus são gerenciadas por zonas pela equipe de 
manutenção.

Seguindo seu compromisso de combater a mudança climática, 
promover a eficiência energética e aumentar a conscientização dos 
colaboradores, a everis possui um guia de boas práticas para os três 
tipos fundamentais de uso de energia que influenciam o consumo de 
energia em seus escritórios:

Iluminação

•	 As áreas com controle de iluminação automatizado (salas de reuniões, 
depósitos etc.) devem ter as luzes apagadas quando não estiverem em uso.

•	 Identifique os interruptores com clareza para evitar que as pessoas liguem/
desliguem as luzes por engano e apaguem as luzes em áreas ocupadas.

•	 Use iluminação natural tanto quanto possível.

Ar-condicionado

•	 Em salas onde os usuários podem controlar o ar-condicionado 
manualmente, as temperaturas devem ser modificadas gradualmente e as 
temperaturas extremas evitadas. Desligue o sistema quando a sala não 
estiver mais sendo usada.

•	 Evite correntes de ar e feche portas e janelas corretamente, para evitar 
perdas no sistema de ar-condicionado e reduzir o consumo de energia.

•	 Use o apropriado para a estação e o clima.

Equipamentos de escritório

•	 Desligue a tela do computador para pequenas pausas de trabalho (10 
minutos ou mais) e o computador quando não for usado por várias horas.

•	 Ajuste a tela para brilho médio.

•	 Use imagens com fundos escuros para o papel de parede da tela.

•	 A cor preta é o protetor de tela que menos consome.

•	 Ative o desligamento do monitor por 10 minutos de inatividade.

•	 Combine imprimir trabalhos e faça-o junto tanto quanto possível.

•	 Certifique-se de que o equipamento seja desligado corretamente ao final da 
jornada de trabalho.

•	 Desconecte os notebooks e trabalhe com a bateria sempre que possível.

Critérios de eficiência energética levados em 
consideração no projeto espacial do edifício 
NOVUS:

•	 Instalação de iluminação LED regulada

•	 Organização de salas independentes para otimizar o uso da iluminação 
natural

•	 Instalação de persianas nas janelas para aumentar o isolamento 
térmico e evitar reflexos

•	 Adaptação da instalação elétrica para permitir a instalação de 
medidores individuais por andar e quadrante

•	 Instalação de painéis solares para ACS

Além disso, para os próximos anos estão previstas auditorias 
energéticas que examinarão 85% do consumo de energia nos edifícios 
da everis na Espanha, nos locais indicados no mapa anexo.

O indicador 11, do Anexo 3, apresenta os valores relativos à energia.

4

Valladolid

Madri

Cidade Real

Sevilha

Alicante

Barcelona

Múrcia

Salamanca
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Poluição atmosférica, 
sonora e luminosa

A poluição sonora e luminosa não é atualmente considerada uma questão 
relevante para a everis, tendo em vista a escala do seu impacto nestas áreas 
e a importância relativa que as partes interessadas atribuem a tais questões. 
Portanto, além das informações fornecidas abaixo, a coleta de dados sobre 
esses impactos não foi sistematizada.

Outro objetivo é reduzir a possibilidade de o ruído 
das instalações de novos edifícios afetar os edifícios 
vizinhos, que podem ser sensíveis ao ruído.

A inclusão de edifícios da everis nesta classificação promove:

•	 Concentração da iluminação externa nas áreas apropriadas.

•	 Diminui qualquer iluminação ascendente que não seja 
estritamente necessária para reduzir a poluição luminosa, 
o consumo de energia e o incômodo para as propriedades 
vizinhas.

7.6

Não obstante, conforme mencionado 
anteriormente, desde 2016, a everis 
implementou e é detentora do Certificado de 
Sustentabilidade em Construção com base 
nas metodologias BREEAM Commercial 
e BREEAM In-Use. Essa certificação de 
sustentabilidade, que já foi implementada na 
sede do Manoteras 52 (BREEAM Commercial) 
e no edifício NOVUS localizado em Fuente de 
la Mora 1 (BREEAM In-Use), garante níveis de 
qualidade significativamente melhores para o 
ar, iluminação e ruído em comparação com a 
lei da Espanha, por exemplo.
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Biodiversidade

Esta não é uma questão relevante para a Empresa. O Grupo everis não 
possui terras que abriguem habitats de interesse ou que estejam sujeitas a 
qualquer grau de proteção ou exigência de conservação devido à existência 
de espécies ameaçadas de extinção. Nenhum impacto na biodiversidade 
resultante de instalações operacionais de propriedade, alugadas, gerenciadas, 
adjacentes ou derivadas das atividades ou produtos da Empresa foi registrado 
no Exercício de 2019.

Nenhuma das subseções (304-1) da GRI 304: norma da BIODIVERSIDADE 
aplica-se, portanto, às atividades do Grupo everis.

7.7
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Análise de 
materialidade
O relatório foi elaborado a partir dos resultados da análise de 
materialidade realizada em 2019. A análise de materialidade 
compreendeu as seguintes fases para identificar essas questões:

Os stakeholders a seguir foram identificados para esta análise:

•	 Colaboradores

•	 Conselho de Administração, alta administração e investidores

•	 NTT DATA e NTT

•	 Parceiros (alianças)

•	 Clientes e Fornecedores

•	 Agências governamentais

•	  Instituições acadêmicas (universities) e Talento sem experiência)

•	 Associações comerciais e setoriais

•	 Sindicatos

•	 Sociedade (comunidade local, empreendedores, fontes de talentos 
sem experiência, incluindo os de outras empresas, etc).

•	 Associações sem fins lucrativos, ONGs e Fundações.

Fase 1:  Identificação dos 
stakeholders

Identificação dos stakeholders

Etapa 1
Identificação 
das questões 

relevantes

Etapa 2
Validação através 

de pesquisas

Fase 1

Etapa 3
Ponderação 
através de 
pesquisas

Fase 2

Compilação das conclusões para a análise de materialidade

Fase 3
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Uma vez definidos os stakeholders, as questões prioritárias para a everis e  para os diferentes grupos foram identificadas, validadas e ponderadas seguindo estes passos: 

Fase 2: Validação através de pesquisas

•	 Identificação das questões mais relevantes que afetam o setor de 
consultoria tecnológica: Com base no estudo das melhores práticas 
das empresas do setor e no contexto global, foram identificados 
alguns aspetos que podem ter impactos positivos ou negativos para 
os stakeholders e para a Empresa no exercício da sua atividade, do 
ponto de vista econômico, social, ambiental ou de boa governança.

•	 Validação dessas questões materiais: uma vez identificadas, os 
líderes das áreas de gestão de pessoas, negócios, departamento 
de compras e relacionamento com clientes da Empresa foram 
convidados para validar estes aspectos considerados de especial 
relevância e determinar a sua importância para a everis, o impacto 
que a atividade da Empresa tem sobre cada um e os stakeholders 
que são afetados por cada um.. 

•	 Ponderação e identificação de questões materiais: Por fim, foi 
solicitado aos responsáveis por estas áreas que ponderassem 
estas questões para determinar a sua importância de acordo com 
a missão e estratégia da Empresa e com o conhecimento dos 
stakeholders. 

SocialRelações Trabalhistas Econômico Boa governança

1. Igualdade

2. Gestão de talentos. Plano de 
treinamento. Desenvolvimento de 
carreira 

3. Organização do trabalho. Medidas 
para o equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional. Licença maternidade/
paternidade 

4. Prevenção contra o assédio

5. Saúde e segurança

6. Acordo Coletivo de Trabalho

7. Remuneração e benefícios sociais

8. Acessibilidade e pessoa com 
deficiência

9. Diálogo social

10. Assistência social

11. Criação de empregos

12. Sustentabilidade 
econômica

13. Política de 
remuneração

14. Responsabilidade 
tributária

15. Inovação, R&D&i

16. Transparência das informações

17. Compliance regulatória. Prevenção 
contra corrupção e suborno. Código 
de Ética

18. Segurança da informação e proteção 
de dados

19. Reputação e imagem

20. Canais de denúncias

21. Gestão de crise

22. Gerenciamento de risco

23. Engajamento com stakeholders

24. Satisfação do cliente

25. Fornecedores (locais). Política de 
Pagamento de Compras

26. Voluntariado e empreendedorismo. 
Iniciativas sociais. Patrocínio, 
parcerias e atividades sociais

27. Transferência de conhecimento

28. Política ambiental. Certificações 
ambientais

29. Medidas de prevenção, reciclagem 
e reutilização Consumo de recursos 
sustentáveis

30. Estratégia de Mudança Climática. 
Pegada de carbono. Medidas de 
prevenção de contaminação

Não
i mportante

Muito
importante

Não
i mportante

Muito
importante

Não
i mportante

Muito
importante

Não
i mportante

Muito
importante

Não
i mportante

Muito
importante

Em julho de 2019, foram realizadas treze pesquisas com o pessoal da everis. Os resultados obtidos são apresentados a seguir:

3,96 

3,69 

3,65 

3,58 

3,48

11

12

13

14

15

3,73 
3,56 
3,43 
3,38 
3,31 
3,27 
3,19 
3,08

16
17
18
19
20
21
22
23

3,00 

2,92 

2,81

Meio ambiente

3,92 
3,86 
3,68 
3,58 
3,31 
3,31 
3,31 
3,23 
3,15 
2,62

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3,77 

3,13

2,89

2,88

24

25

26

27

28

29

30

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,01,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,01,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,01,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
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Fase 3: Compilação das conclusões
A análise das pesquisas quanto à importância relativa das diferentes esferas desenvolveu a 
seguinte classificação.

Com base na matriz desenvolvida desta forma, são apresentados a seguir as 16 questões 
materiais de cada área com a pontuação média obtida por sua importância relativa.

3.73

2.89

3.00

2.92

2.81

4. Social1. Relações Trabalhistas 2. Econômico 3. Boa governança 5. Meio ambiente

1. Igualdade

2. Gestão de talentos. 
Plano de treinamento. 
Desenvolvimento de 
carreira 

3. Organização do 
trabalho. Medidas para 
o equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal. 
Licença maternidade/
paternidade 

11. Criação de 
empregos

12. Sustentabilidade 
econômica

13. Política de 
remuneração

16. Transparência das 
informações

17. Compliance 
Regulatória. 
Compliance regulatória. 
Prevenção contra 
corrupção e suborno. 
Código de Ética

18. Segurança da 
informação e proteção 
de dados

19. Reputação e imagem

24. Satisfação do cliente

25. Fornecedores 
(locais). Política 
de Pagamento de 
Compras

26. Voluntariado e 
empreendedorismo. 
Iniciativas sociais. 
Patrocínio, parcerias 
e atividades sociais

28. Política ambiental. 
Certificações ambientais

29. Medidas de prevenção, 
reciclagem e reutilização 
Consumo de recursos 
sustentáveis

30. Estratégia de Mudança 
Climática. Pegada 
de carbono. Medidas 
de prevenção de 
contaminação

3.92

3.86

3.68

3.96

3.69

3.65

3.77

3.13

3.56

3.43

3.38
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Identificação de questões materiais Âmbito Stakeholders impactados
Impacto  
direto/indireto

Boa governança Colaboradores, diretores, clientes e ag. governamentais.

Todos.

Transparência das informações

Boa governançaCompliance Regulatória. Prevenção contra 
corrupção e suborno. Código de Ética.

Boa governança Colaboradores, diretores, clientes e acionistas.Segurança da informação e proteção de dados

Relações Trabalhistas

Relações Trabalhistas

Gestão de talentos. Plano de treinamento. 
Desenvolvimento de carreira.

Relações TrabalhistasOrganização do trabalho. Medidas para o equilíbrio 
entre a vida pessoal e profissional. Licença maternidade/
paternidade.

Meio ambienteMedidas de prevenção, reciclagem e reutilização. 
Consumo de recursos sustentáveis.

SocialVoluntariado e empreendedorismo 
Iniciativas sociais. Patrocínio, 
parcerias e atividades sociais.

Meio ambientePolítica ambiental. Certificações ambientais.

Meio ambienteEstratégia de Mudança Climática. Pegada de Carbono. 
Medidas de prevenção de contaminação.

Social

Social

Fornecedores (locais). Política de Pagamento 
de Compras para Fornecedores.

Boa governança Colaboradores, diretores e clientes.Reputação e imagem

Econômico Colaboradores, diretores, clientes e sociedade.Criação de empregos

Econômico Colaboradores, diretores, clientes e acionistas.Sustentabilidade econômica

Diretores, clientes, acionistas,  
ag. governamentais e fornecedores.

Diretores, clientes, acionistas, e fornecedores.

Colaboradores, sociedade e ONGs.

Satisfação do cliente

Econômico Colaboradores, diretores e acionistas.Política de remuneração

Colaboradores, sociedade e ag. governamentais.

Colaboradores, diretores, clientes e sociedade.

Colaboradores, diretores, 
sociedade e ag. governamentais.

Sociedade e ag. governamentais.

Colaboradores, todos em geral.

Colaboradores e sindicatos.

Igualdade

Os aspectos materiais de maior relevância de acordo com o tipo de stakeholder são: 

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto

Direto
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Contribuição para 
os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs)

Há um interesse social crescente em saber até que ponto o setor 
privado contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs). São 17 objetivos estabelecidos pelas Nações Unidas 
em 2015 para alcançar um planeta sustentável do ponto de vista 
ambiental, social e econômico. Junto com eles, foram especificados 
169 objetivos que os países deveriam atingir até 2030. As Nações 
Unidas pediram ação por parte do setor privado, para trabalhar 
com os governos dos diferentes países, com vista a alcançar esses 
objetivos.

A everis realizou um exercício para decidir os ODS para os quais 
a Empresa contribuiria nas diferentes áreas econômica, social e 
ambiental.

Neste sentido, a tabela a seguir também apresenta os indicadores 
GRI (Global Reporting Initiative), que permitem a everis medir 
o seu nível de impacto. Esses indicadores foram devidamente 
normalizados internacionalmente.
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Questões materiais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)Indicador GRI Como a everis contribui para este ODS

SDG 8

Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo e o trabalho 
decente.

Neste exercício financeiro, a everis aumentou o seu quadro de 
colaboradores de 25.119 colaboradores em 2018 para 27.291, com 
9.522 novas contratações ao longo do ano. Esse compromisso para 
criar empregos impulsiona o crescimento econômico das comunidades 
onde a Empresa opera.

Desenvolver projetos que visem a melhoria e profissionalização 
do setor de serviços, prestando serviços profissionais em órgãos 
governamentais e realizando projetos pro-bono que contribuem para 
aumentar o impacto da atividade.

SDG 5

Plano de igualdade e diversidade.

O plano de igualdade com medidas e objetivos específicos visa 
acabar com qualquer tipo de discriminação contra as mulheres. 
Os critérios de diversidade da Empresa também são levados 
em consideração para que os diferentes perfis profissionais e 
a diversidade na seleção se reflitam nas ações da Empresa. O 
objetivo é garantir a igualdade de acesso a empregos para todos, 
independentemente de idade, gênero, nível de deficiência, raça, 
etnia, nacionalidade, religião etc.

SDG 4

Garantir uma educação inclusiva, justa 
e de qualidade bem como promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida.

Plano de formação e 
desenvolvimento de 
carreira

404-1, 404-2 Investimento no desenvolvimento de colaboradores e outros 
grupos (comunidades escolares, estudantes universitários etc.) 
para garantir seu treinamento profissional contínuo, bem como sua 
atual e futura empregabilidade em habilidades em STEM.

SDG 10

Reduzir as desigualdades 
nos países e entre eles.

Promoção do voluntariado corporativo e apoio ao 
empreendedorismo. Isso contribui para a criação de empregos 
decentes e empreendedorismo, criatividade e inovação e 
promove a criação de microempresas.

SDG 17

Fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

Criação de alianças com diferentes organizações.

Igualdade

Criação de empregos

103-2

102-8

Sustentabilidade econômica 102-35, 102-36

Política de remuneração 201-1

Voluntariado e empreendedorismo 102-13
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SDG 13

Adotar medidas para combater
a mudança climática e seus 
efeitos.

Políticas e certificações 
ambientais.

ISO9001
ISO14001 
ISO50001 
BREEAM

A everis está comprometida com a preservação do meio ambiente 
através de uma política ambiental que serve de referência para minimizar, 
reverter ou eliminar quaisquer possíveis danos à natureza.

Medidas de equilíbrio 
trabalho-vida e teletrabalho.

SDG 13

Adotar medidas para combater
a mudança climática e seus 
efeitos.

Mudança climática. 
Pegada de carbono.

305-3 
305-5 
H.C.

Com o objetivo de testar nosso compromisso ambiental com nossos 
arredores mostrando dados e fatos, a pegada de carbono (CF) da 
everis é calculada anualmente.

SDG 10

Reduzir as desigualdades 
nos países e entre eles.

103-3, 102-9, 308-1, 308-2, 
407-1, 409-1, 414-2

102-43Satisfação do cliente

Fornecedores

102-15, 102-16

102-15

102-16, 103-2

Transparência das informações

Compliance regulamentar. 
Prevenção da corrupção e do suborno.

Segurança da informação e 
proteção de dados.

Reputação e imagem. 
Controle de risco.

Questões materiais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)Indicador GRI Como a everis contribui para este ODS
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Distribuição da força 
de trabalho por país

Indicador 1

Total de colaboradores e distribuição de colaboradores por gênero. faixa etária. país e 
categoria profissional.

2 1 3Total de Líderes

31-40 1 1 2

1 9 10Total de Colaboradores

Líder

21-30 0 4 4

31-40 0 4 4

41-50 1 0 1

41-50 1 1 2

Colaboradores

0 1 1Total de Gerentes

Andorra

3 11 14Total Andorra

41-50 0 1 1Gerente

1 3 4Total de Diretores

4 13 17Total de Gerentes

Diretor

31-40 2 2 4

41-50 2 9 11

41-50 1 3 4

51-60 0 2 2

Gerente

Bélgica

10 18 28Total de Líderes

21-30 2 1 3

31-40 7 9 16

41-50 1 5 6

+60 0 1 1

51-60 0 2 2

Líder

40 59 99Total de Colaboradores

21-30 13 14 27

31-40 21 22 43

41-50 5 16 21

+60 0 2 2

51-60 1 5 6

Colaboradores

55 93 148Total Bélgica

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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31-40

 

 3

19

8

150

  11

169

Sócio

Total Sócio

7 41 48Total Diretor Executivo

41-50 5 29 34Diretor Executivo

41-50 11 98 109

51-60 5 43 48

+60 0 1 1

31-40 5

45

53

227

58

272

Diretor

Total de Diretores

41-50 36 143 179

51-60 4 27 31

+60 0 4 4

902 2.140 3.042Total de Líderes

21-30 62 155 217

31-40 491 1.255 1.746

41-50 307 634 941

+60 3 3 6

51-60 39 93 132

Líder

2.808 7.536 10.344Total de Colaboradores

-20 0 1 1

158 450 608Total de Gerentes

21-30 1 2 3

31-40 62 231 293

41-50 83 181 264

+60 1 3 4

51-60 11 33 44

Gerente

21-30 1.180 4.076 5.253

31-40 1.093 2.463 3.552

41-50 451 816 1.265

+60 7 15 22

51-60 86 165 251

Colaboradores

3.939 10.544 14.483Total Espanha

Espanha

51-60 2 12 14

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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0 5 5Total de Gerentes

41-50 0 2 2

51-60 0 3 3

Gerente

0 1 1Total de Diretores

4 8 12Total de Líderes

21-30 0 2 2

31-40 0 2 2

41-50 4 2 6

51-60 0 2 2

Líder

7 13 20Total de Colaboradores

21-30 4 5 9

31-40 3 6 9

41-50 0 2 2

Colaboradores

11 27 38Total Países Baixos

51-60 0 1 1Diretor

Países Baixos

1 0 1Total de Diretores

1 6 7Total de Líderes

21-30 0 1 1

31-40 1 2 3

41-50 0 1 1

51-60 0 2 2

Líder

0 10 10Total de Colaboradores

21-30 0 3 3

31-40 0 5 5

41-50 0 2 2

Colaboradores

2 16 18Total França

51-60 1 0 1Diretor

França

0 1 1Total de Líderes

31-40 0 1 1

0 3 3Total de Colaboradores

Líder

31-40 0 3 3Colaboradores

0 1 1Total Diretor Executivo

Suíça

0 5 5Total Suíça

51-60 0 1 1Diretor Executivo

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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0 1 1Total Diretor Executivo

50-60 0 1 1

0 2 2Total de Diretores

Diretor Executivo

31-40 0 1 1

41-50 0 1 1

Diretor

Luxemburgo

0 3 3Total de Líderes

31-40 0 1 1

0 1 1

0 1 1

41-50 

51-60

Líder

6 52 58Total de Colaboradores

21-30 1 7 8

31-40 3 20 23

41-50 2 18 20

+60 0 2 2

51-60 0 5 5

Colaboradores

6 58 64Total Luxemburgo

3 19 22Total de Diretores

31-40 1 7 8

4 34 38Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 18 18

41-50 4 15 19

41-50 2 7 9

51-60 0 5 5

51-60 0 1 1

Gerente

0 3 3Total Sócio

51-60 1 0 1

1 0 1Total Diretor Executivo

Diretor Executivo

Itália

66 200 266Total de Líderes

21-30 5 23 28

31-40 44 119 163

41-50 15 50 65

51-60 2 8 10

Líder

184 366 550Total de Colaboradores

21-30 103 227 330

31-40 69 118 187

41-50 9 17 26

51-60 3 4 7

Colaboradores

258 622 880Total Itália

41-50 0 3 3Sócio

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Anexo 3. Distribuição de indicadores não financeiros  |  Indicador 1. Distribuição da força de trabalho por paísRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



113

4 15 19Total de Diretores

31-40 0 5 5

11 25 36Total de Gerentes

Diretor

31-40 7 16 23

41-50 4 8 12

41-50 3 9 12

+60 0 1 1

51-60 1 1 2

51-60 0 1 1

Gerente

1 7 8Total Sócio

Portugal

76 153 229Total de Líderes

21-30 19 16 35

31-40 40 98 138

41-50 14 35 49

51-60 3 4 7

Líder

268 407 675Total de Colaboradores

21-30

0 1 1

31-40

192 252 444

41-50

57 128 185

51-60

17 23 40

2 3 5

Colaboradores

360 607 967Total Portugal

41-50 1 6 7Sócio

-20

2 16 18Total de Diretores

31-40 0 3 3

2 20 22Total de Gerentes

Diretor

31-40 2 14 16

41-50 0 5 5

41-50 1 13 14

51-60 1 0 1

51-60 0 1 1

Gerente

0 6 6Total Sócio

Reino Unido

36 88 124Total de Líderes

21-30 6 9 15

31-40 21 44 65

41-50 8 24 32

51-60 0 8 8

+60 1 3 4

Líder

56 101 157Total de Colaboradores

21-30 22 39 61

31-40 20 34 54

41-50 9 16 25

51-60 4 10 14

+60 1 2 3

Colaboradores

96 231 327Total Reino Unido

41-50 0 6 6Sócio

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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41-50 1

1

1 

3

2 

4

Sócio

Total Sócio

0 1 1Total Diretor Executivo

41-50 0 1 1Diretor Executivo

2 6 8Total de Diretores

31-40 0 2 2

6 17 23Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 7 7

51-60 0 2 2

41-50 2 4 6

41-50 5 7 12

51-60 1 3 4

Gerente

34 63 97Total de Líderes

21-30 4 3 7

31-40 21 34 55

41-50 9 19 28

+60 0 2 2

51-60 0 5 5

Líder

101 267 368Total de Colaboradores

-20 0 1 1

21-30 39 138 177

31-40 44 97 141

41-50 16 24 40

+60 0 3 3

51-60 2 4 6

Colaboradores

144 357 501Total Argentina

Argentina

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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31-40 0

0

1 

6

1 

6

Sócio

Total Sócio

1 2 3Total Diretor Executivo

41-50 0 1 1Diretor Executivo

41-50 0 5 5

31-40 1

7

12

32

13

39

Diretor

Total de Diretores

41-50 2 15 17

51-60 4 5 9

82 156 238Total de Líderes

21-30 8 13 21

31-40 32 90 122

41-50 30 37 67

+60 2 2 4

51-60 10 14 24

Líder

564 1.592 2.156Total de Colaboradores

-20 5 3 8

26 57 83Total de Gerentes

21-30 0 2 2

31-40 12 34 46

41-50 11 17 28

51-60 3 4 7

Gerente

21-30 253 823 1.076

31-40 206 535 741

41-50 74 164 238

+60 6 18 24

51-60 20 49 69

Colaboradores

680 1.845 2.525Total Brasil

Brasil

51-60 1 1 2

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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41-50 0

1

3 

4

3 

5

Sócio

Total Sócio

0 1 1Total Diretor Executivo

41-50 0 1 1Diretor Executivo

51-60 1 1 2

31-40 1

3

5

22

6

25

Diretor

Total de Diretores

41-50 2 16 18

51-60 0 1 1

74 244 318Total de Líderes

21-30 5 13 18

31-40 42 143 185

41-50 22 71 93

+60 0 3 3

51-60 5 14 19

Líder

295 1.042 1.337Total de Colaboradores

15 30 45Total de Gerentes

21-30 0 1 1

31-40 7 10 17

41-50 8 17 25

51-60 0 2 2

Gerente

21-30 

31-40

127 480 607

41-50

116 429 545

+60 3 10 13

51-60

41 94 135

8 29 37

Colaboradores

388 1.343 1.731Total Chile

Chile

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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2 11 13Total de Diretores

31-40 0 6 6

10 22 32Total de Gerentes

Diretor

31-40 3 16 19

41-50 6 5 11

41-50 1 4 5

51-60 1 1 2

51-60 1 0 1

Gerente

0 2 2Total Sócio

Colômbia

57 91 148Total de Líderes

21-30 6 6 12

31-40 40 54 94

41-50 10 24 34

51-60 1 7 8

Líder

311 475 786Total de Colaboradores

21-30 172 235 407

31-40 113 196 309

41-50 22 34 56

51-60 4 8 12

Colaboradores

380 601 981Total Colômbia

31-40 0 2 2Sócio

-20 0 2 2

21-30 0 1 1

4 21 25Total de Diretores

31-40 0 6 6

14 25 39Total de Gerentes

Diretor

31-40 12 19 31

41-50 2 4 6

41-50 4 13 17

51-60 0 2 2

51-60 0 2 2

Gerente

1 2 3Total Sócio

México

80 178 258Total de Líderes

21-30 11 30 41

31-40 50 103 153

41-50 17 38 55

51-60 2 6 8

+60 0 1 1

Líder

203 330 533Total de Colaboradores

21-30 114 233 347

31-40 73 72 145

41-50 12 15 27

51-60 4 9 13

+60 0 1 1

Colaboradores

302 556 858Total México

41-50 1 2 3Sócio

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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4 13 17Total de Diretores

31-40 1 3 4

12 46 58Total de Gerentes

Diretor

41-50 6 20 26

51-60 0 5 5

41-50 1 4 5

51-60 2 6 8

+60 0 1 1

Gerente

0 1 1Total Sócio

Peru

833 2.262 3.095Total de Colaboradores

21-30 505 1.277 1.782

31-40 278 809 1.087

41-50 45 150 195

51-60 4 19 23

+60 0 7 7

Colaboradores

945 2.525 3.470Total Peru

51-60 0 1 1

31-40 6 20 26

96 203 299Total de Líderes

21-30 6 13 19

31-40 61 122 183

41-50 27 62 89

+60 0 1 1

Líder

51-60 2 5 7

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Sócio -20 1 0 1
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0 4 4Total de Diretores

31-40 0 1 1

1 5 6Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 2 2

41-50 1 2 3

41-50 0 2 2

51-60 0 1 1

51-60 0 1 1

51-60 0 1 1

Gerente

1 2 3Total Sócio

EUA

3 22 25Total de Líderes

21-30 0 2 2

31-40 1 11 12

41-50 2 8 10

+60 0 1 1

Líder

29 75 104Total de Colaboradores

21-30 10 20 30

31-40 10 28 38

41-50 6 15 21

51-60

+60

3 10 13

0 2 2

Colaboradores

34 108 142Total EUA

41-50 1 1 2Sócio

1 8 9Total de Líderes

31-40 0 4 4

62 67 129Total de Colaboradores

Líder

21-30 50 36 86

31-40 11 28 39

41-50 1 3 4

51-60 0 1 1

41-50 1 3 4

Colaboradores

0 1 1Total de Diretores

Marrocos

63 76 139Total Marrocos

51-60 0 1 1Diretor

Mulheres Homens Total

7.666 19.625 27.291Total geral

Total geral

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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Tipo de contrato por 
gênero, faixa etária e 
categoria profissional

Indicador 2

Total e distribuição por tipo de contrato; Média anual de contratos por prazo 
indeterminado, contratos por prazo determinado e contratos em regime de 
tempo parcial por gênero, faixa etária e categoria profissional.

1 3 4Total de Diretores

4 13 17Total de Gerentes

DiretorPrazo Indeterminado

31-40 2 2 4

41-50 2 9 11

41-50 1 3 4

1 0 1Total de Colaboradores

Colaboradores 21-30 1 0 1

51-60 0 2 2

Gerente

Bélgica

10 18 28Total de Líderes

21-30 2 1 3

31-40 7 9 16

41-50 1 5 6

+60 0 1 1

51-60 0 2 2

Líder

39 59 98Total de Colaboradores

21-30 12 14 26

31-40 21 22 43

41-50 5 16 21

+60 0 2 2

51-60 1 5 6

Colaboradores

54 93 147Total Prazo Indeterminado

1 0 1Total Prazo Determinado

55 93 148Total Bélgica

2 1 3Total de Líderes

31-40 1 1 2

1 9 10Total de Colaboradores

Líder

21-30 0 4 4

31-40 0 4 4

41-50 1 0 1

41-50 1 1 2

Colaboradores

0 1 1Total de Gerentes

Andorra

3 11 14Total Prazo Indeterminado

3 11 14Total Andorra

41-50 0 1 1GerentePrazo Indeterminado

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato

Prazo Determinado
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31-40 3

19

8

149

11

168

SócioPrazo Indeterminado

Total Sócio

7 41 49Total Diretor Executivo

41-50 5 30 35Diretor Executivo

41-50 11 98 109

51-60 5 42 47

+60 0 1 1

31-40 5

45

53

227

58

272

Diretor

Total de Diretores

41-50 36 143 179

51-60 4 27 31

+60 0 4 4

2.634 6.495 9.129Total de Colaboradores

-20 0 1 1

899 2.138 3.037Total de Líderes

21-30 62 155 217

31-40 491 1.255 1.746

41-50 305 633 938

+60 2 3 5

51-60 39 92 131

Líder

158 450 608Total de Gerentes

21-30 1 2 3

31-40 62 231 293

41-50 83 181 264

+60 1 3 4

51-60 11 33 44

Gerente

21-30 1.056 3.186 4.242

31-40 1.057 2.340 3.397

41-50 434 794 1.228

+60 4 13 17

51-60 83 161 244

ColaboradoresPrazo Indeterminado

3.762 9.501 13.263

52 83 135Total de Colaboradores

21-30 18 68 86

31-40 10 8 18

41-50 17 4 21

+60 3 1 4

51-60 4 2 6

Colaboradores

2 3 5Total de Líderes

41-50 1 2 3

+60 1 0 1

51-60 0 1 1

Líder

Total Prazo Indeterminado

54 87 141Total Regime de Tempo Parcial

51-60 0 1 1SócioRegime de  
Tempo Parcial

0 1 1Total Sócio

Espanha

51-60 2 12 14

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato
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123 956 1.079Total de Colaboradores

21-30 103 821 924

31-40 19 115 134

41-50 1 17 18

+60 0 1 1

51-60 0 2 2

ColaboradoresPrazo Determinado

123 956 1.079Total Prazo Determinado

3.939 10.544 14.483Total Espanha

Espanha

1 0 1Total de Diretores

1 6 7Total de Líderes

21-30 0 1 1

31-40 1 2 3

41-50 0 1 1

51-60 0 2 2

Líder

0 10 10Total de Colaboradores

21-30 0 3 3

31-40 0 5 5

41-50 0 2 2

Colaboradores

2 16 18Total Prazo Indeterminado

2 16 18Total França

51-60 1 0 1DiretorPrazo Indeterminado

França

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato
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0 5 5Total de Gerentes

41-50 0 2 2

51-60 0 3 3

Gerente

0 1 1Total de Diretores

4 8 12Total de Líderes

21-30 0 2 2

31-40 0 2 2

41-50 4 2 6

51-60 0 2 2

Líder

7 13 20Total de Colaboradores

21-30 4 5 9

31-40 3 6 9

41-50 0 2 2

Colaboradores

11 27 38Total Prazo Indeterminado

11 27 38Total Países Baixos

51-60 0 1 1DiretorPrazo Indeterminado

Países Baixos

0 1 1Total Diretor Executivo

50-60 0 1 1

0 2 2Total de Diretores

Diretor ExecutivoPrazo Indeterminado

31-40 0 1 1

41-50 0 1 1

Diretor

Luxemburgo

0 3 3Total de Líderes

31-40 0 1 1

0 1 1

0 1 1

41-50 

51-60

Líder

6 52 58Total de Colaboradores

21-30 1 7 8

31-40 3 20 23

41-50 2 18 20

+60 0 2 2

51-60 0 5 5

Colaboradores

6 58 64Total Prazo Indeterminado

6 58 64Total Luxemburgo

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato
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2 16 18Total de Diretores

31-40 0 3 3

2 20 22Total de Gerentes

Diretor

31-40 2 14 16

41-50 0 5 5

41-50 1 13 14

51-60 1 0 1

51-60 0 1 1

Gerente

0 6 6Total Sócio

Reino Unido

36 88 124Total de Líderes

21-30 6 9 15

31-40 21 44 65

41-50 8 24 32

51-60 0 8 8

+60 1 3 4

Líder

56 101 157Total de Colaboradores

21-30 22 39 61

31-40 20 34 54

41-50 9 16 25

51-60 4 10 14

+60 1 2 3

Colaboradores

96 231 327Total Prazo Indeterminado

96 231 327Total Reino Unido

41-50 0 6 6SócioPrazo Indeterminado

0 1 1Total de Líderes

31-40 0 1 1

0 3 3Total de Colaboradores

Líder

31-40 0 3 3Colaboradores

0 1 1Total Diretor Executivo

Suíça

0 5 5Total Prazo Indeterminado

0 5 5Total Suíça

51-60 0 1 1Diretor ExecutivoPrazo Indeterminado

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato
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3 19 22Total de Diretores

31-40 1 7 8

4 34 38Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 18 18

41-50 4 15 19

41-50 2 7 9

51-60 0 5 5

51-60 0 1 1

Gerente

0 3 3Total Sócio

51-60 1 0 1

1 0 1Total Diretor Executivo

Diretor Executivo

Itália

66 200 266Total de Líderes

21-30 5 23 28

31-40 44 119 163

41-50 15 50 65

51-60 2 8 10

Líder

184 365 549Total de Colaboradores

21-30 103 227 330

31-40 69 117 187

41-50 9 17 26

51-60 3 4 7

Colaboradores

258 621 879Total Prazo Indeterminado

41-50 0 3 3SócioPrazo Indeterminado Prazo Determinado

0 1 1Total de Colaboradores

31-40 0 1 1Colaboradores

0 1 1Total Prazo Determinado

258 622 880Total Itália

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato
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4 15 19Total de Diretores

31-40 0 5 5

11 25 36Total de Gerentes

Diretor

31-40 7 16 23

41-50 4 8 12

41-50 3 9 12

+60 0 1 1

51-60 1 1 2

51-60 0 1 1

Gerente

1 7 8Total Sócio

Portugal

75 153 228Total de Líderes

21-30 19 16 35

31-40 40 98 138

41-50 13 35 48

51-60 3 4 7

Líder

268 407 675Total de Colaboradores

21-30

0 1 1

31-40

192 252 444

41-50

57 128 185

51-60

17 23 40

2 3 5

Colaboradores

41-50 1 6 7Sócio

-20

359 607 966Total Prazo Indeterminado

1 0 1Total de Líderes

41-50 1 0 1Líder

1 0 1Total Regime de Tempo Parcial

360 607 967Total Portugal

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato

Prazo Indeterminado Regime Tempo Parcial
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41-50 1

1

1 

3

2 

4

Sócio

Total Sócio

0 1 1Total Diretor Executivo

41-50 0 1 1Diretor Executivo

2 6 8Total de Diretores

31-40 0 2 2

6 17 23Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 7 7

51-60 0 2 2

41-50 2 4 6

41-50 5 7 12

51-60 1 3 4

34 63 97Total de Líderes

21-30 4 3 7

31-40 21 34 55

41-50 9 19 28

+60 0 2 2

51-60 0 5 5

Líder

101 267 368Total de Colaboradores

-20 0 1 1

21-30 39 138 177

31-40 44 97 141

41-50 16 24 40

+60 0 3 3

51-60 2 4 6

Colaboradores

Argentina

144 357 501Total Prazo Indeterminado

144 357 501Total Argentina

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato

Prazo Indeterminado Prazo Indeterminado
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31-40 0

0

1 

6

1 

6

Sócio

Total Sócio

1 2 3Total Diretor Executivo

41-50 0 1 1Diretor Executivo

41-50 0 5 5

31-40 1

7

12

32

13

39

Diretor

Total de Diretores

41-50 2 15 17

51-60 4 5 9

82 156 238Total de Líderes

21-30 8 13 21

31-40 32 90 122

41-50 30 37 67

+60 2 2 4

51-60 10 14 24

Líder

561 1.586 2.147Total de Colaboradores

-20 5 3 8

26 57 83Total de Gerentes

21-30 0 2 2

31-40 12 34 46

41-50 11 17 28

51-60 3 4 7

Gerente

21-30 250 818 1.068

31-40 206 534 740

41-50 74 164 238

+60 6 18 24

51-60 20 49 69

Colaboradores

Prazo Determinado

3 6 9Total de Colaboradores

31-40 0 1 1

3 6 9Total Prazo Determinado

680 1.845 2.525Total Brasil

Brasil

51-60 1 1 2

21-30 3 5 8Colaboradores

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato

Prazo Indeterminado Prazo Indeterminado
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41-50 0

1

3 

4

3 

5

Sócio

Total Sócio

0 1 1Total Diretor Executivo

41-50 0 1 1Diretor Executivo

51-60 1 1 2

31-40 1

3

5

22

6

25

Diretor

Total de Diretores

41-50 2 16 18

51-60 0 1 1

74 241 315Total de Líderes

21-30 5 13 18

31-40 42 142 184

41-50 22 71 93

+60 0 1 1

51-60 5 14 19

Líder

295 1.042 1.337Total de Colaboradores

15 29 44Total de Gerentes

21-30 0 1 1

31-40 7 10 17

41-50 8 17 25

51-60 0 1 1

Gerente

21-30 

31-40

127 480 607

41-50

116 429 545

+60 3 10 13

51-60

41 94 135

8 29 37

Colaboradores

388 1.339 1.727Total Prazo Indeterminado

Chile

0 3 3Total de Líderes

+60 0 2 2

0 4 4Total Prazo Determinado

688 1.343 1.731Total Chile

31-40 0 1 1Líder

Prazo Determinado

0 1 1Total de Gerentes

51-60 0 1 1Gerente

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato

Prazo Indeterminado Prazo Indeterminado
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2 11 13Total de Diretores

31-40 0 6 6

10 22 32Total de Gerentes

Diretor

31-40 3 16 19

41-50 6 5 11

41-50 1 4 5

51-60 1 1 2

51-60 1 0 1

Gerente

0 2 2Total Sócio

Colômbia

57 91 148Total de Líderes

21-30 6 6 12

31-40 40 54 94

41-50 10 24 34

51-60 1 7 8

Líder

311 474 785Total de Colaboradores

21-30 172 234 406

31-40 113 196 309

41-50 22 34 56

51-60 4 8 12

Colaboradores

380 600 980Total Prazo Indeterminado

31-40 0 2 2Sócio

-20 0 2 2

21-30 0 1 1

0 1 1Total de Colaboradores

21-30 0 1 1Colaboradores

0 1 1Total Prazo Determinado

380 601 981Total Colômbia

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato

Prazo Indeterminado Prazo Determinado
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4 19 23Total de Diretores

31-40 0 5 5

12 22 34Total de Gerentes

Diretor

31-40 11 17 28

41-50 1 3 4

41-50 4 12 16

51-60 0 2 2

51-60 0 2 2

Gerente

1 2 3Total Sócio

México

61 126 187Total de Líderes

21-30 10 24 34

31-40 40 77 117

41-50 11 24 35

51-60 0 1 1

Líder

104 191 295Total de Colaboradores

21-30 59 141 200

31-40 40 38 78

41-50 2 9 11

51-60 3 3 6

Colaboradores

182 360 542Total Prazo Indeterminado

41-50 1 2 3SócioPrazo Indeterminado

0 2 2Total de Diretores

31-40 0 1 1

2 3 5Total de Gerentes

Diretor

31-40 1 2 3

41-50 1 1 2

41-50 0 1 1

Gerente

19 51 71Total de Líderes

21-30 1 6 7

31-40 10 26 36

41-50 6 14 20

51-60 2 5 7

+60 0 1 1

Líder

99 139 238Total de Colaboradores

21-30 55 92 147

31-40 33 34 67

41-50 10 6 16

51-60 1 6 7

+60 0 1 1

Colaboradores

120 196 316Total Prazo Determinado

302 556 858Total México

Prazo Determinado

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato
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4 13 17Total de Diretores

31-40 1 3 4

12 46 58Total de Gerentes

Diretor

41-50 6 20 26

51-60 0 5 5

41-50 1 4 5

51-60 2 6 8

+60 0 1 1

Gerente

0 1 1Total Sócio

Peru

829 2.257 3.086Total de Colaboradores

21-30 501 1.275 1.776

31-40 278 807 1.085

41-50 45 149 194

51-60 4 19 23

+60 0 7 7

Colaboradores

941 2.520 3.461Total Prazo Indeterminado

945 2.525 3.470Total Peru

51-60 0 1 1Sócio -20 1 0 1

31-40 6 20 26

96 203 299Total de Líderes

21-30 6 13 19

31-40 61 122 183

41-50 27 62 89

+60 0 1 1

Líder

51-60 2 5 7

4 4 8Total de Colaboradores

21-30 4 2 6

31-40 0 2 2

Colaboradores

4 4 8Total Regime de Tempo Parcial

Regime de Tempo Parcial

0 1 1Total de Colaboradores

41-50 0 1 1Colaboradores

0 1 1Total Prazo Determinado

Prazo Determinado

Prazo Indeterminado Prazo Indeterminado

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato
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0 4 4Total de Diretores

31-40 0 1 1

1 5 6Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 2 2

41-50 1 2 3

41-50 0 2 2

51-60 0 1 1

51-60 0 1 1

51-60 0 1 1

Gerente

1 2 3Total Sócio

EUA

3 22 25Total de Líderes

21-30 0 2 2

31-40 1 11 12

41-50 2 8 10

+60 0 1 1

Líder

29 75 104Total de Colaboradores

21-30 10 20 30

31-40 10 28 38

41-50 6 15 21

51-60

+60

3 10 13

0 2 2

Colaboradores

34 108 142Total Prazo Indeterminado

34 108 142Total EUA

41-50 1 1 2Sócio

1 8 9Total de Líderes

31-40 0 4 4

62 67 129Total de Colaboradores

Líder

21-30 50 36 86

31-40 11 28 39

41-50 1 3 4

51-60 0 1 1

41-50 1 3 4

Colaboradores

0 1 1Total de Diretores

Marrocos

63 76 139Total Prazo Indeterminado

63 76 139Total Marrocos

51-60 0 1 1Diretor

Mulheres Homens Total

7.666 19.625 27.291Total geral

Total geral

Prazo Indeterminado Prazo Indeterminado

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalTipo de contrato
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Número de contratações
Indicador 3

Número total e distribuição de contratações por gênero, faixa 
etária, país e categoria profissional.

0 1 1Total de Diretores

0 3 3Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 1 1

41-50 0 1 1

41-50 0 1 1

51-60 0 1 1

Gerente

Bélgica

3 5 8Total de Líderes

21-30 0 1 1

31-40 2 3 5

41-50 1 0 1

+60 0 1 1

Líder

9 23 32Total de Colaboradores

21-30 6 6 12

31-40 3 6 9

41-50 0 9 9

+60 0 1 1

51-60 0 1 1

Colaboradores

12 32 44Total Bélgica

1 0 1Total de Diretores

1 4 57Total de Líderes

31-40 1 2 3

41-50 0 1 1

51-60 0 1 1

Líder

0 8 8Total de Colaboradores

21-30 0 3 3

31-40 0 4 4

41-50 0 1 1

Colaboradores

2 12 14Total França

51-60 1 0 1Diretor

França

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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31-40 0

1

4

19

4

20

Diretor

Total de Diretores

41-50 1 10 11

51-60 0 5 5

8 44 52Total de Gerentes

21-30 0 2 2

31-40 3 16 19

41-50 5 17 22

51-60 0 9 9

Gerente

Espanha

88 230 318Total de Líderes

21-30 8 19 27

31-40 40 106 146

41-50 34 90 124

51-60 6 15 21

Líder

872 2.585 3.457Total de Colaboradores

-20 0 1 1

21-30 482 1.749 2.231

31-40 277 607 884

41-50 93 199 292

+60 0 2 2

51-60 20 27 47

Colaboradores

969 2.878 3.847Total Espanha

0 3 3Total de Gerentes

41-50 0 1 1

51-60 0 2 2

Gerente

2 3 5Total de Líderes

21-30 1 1 2

31-40 0 1 1

41-50 1 0 1

51-60 0 1 1

Líder

3 5 8Total de Colaboradores

21-30 2 0 2

31-40 1 3 4

41-50 0 2 2

Colaboradores

5 11 16Total Países Baixos

Países Baixos

Andorra

0  0     0Total Andorra

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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0 1 1Total de Diretores

41-50 0 1 1Diretor

Luxemburgo

1 15 16Total de Colaboradores

21-30 1 5 6

31-40 0 6 6

+60 0 1 1

51-60 0 3 3

Colaboradores

1 16 17Total Luxemburgo

0 2 2Total de Líderes

31-40 0 2 2

0 2 2Total de Colaboradores

Líder

31-40 0 2 2Colaboradores

Suíça

0 4 4Total Suíça

0 4 4Total de Diretores

31-40 0 1 1

0 4 4Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 2 2

41-50 0 2 2

41-50 0 2 2

51-60 0 1 1

Gerente

Itália

6 34 40Total de Líderes

21-30 1 3 4

31-40 4 19 23

41-50 1 10 11

51-60 0 2 2

Líder

29 93 122Total de Colaboradores

21-30 11 56 67

31-40 13 31 44

41-50 3 5 8

51-60 2 1 37

Colaboradores

35 135 170Total Itália

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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2 0 2Total de Diretores

1 6 7Total de Gerentes

Diretor

31-40 1 4 5

41-50 0 2 2

41-50 1 0 1

51-60 1 0 1

Gerente

0 1 1Total Diretor Executivo

Portugal

21 27 48Total de Líderes

21-30 4 2 6

31-40 10 18 28

41-50 6 6 12

51-60 1 1 2

Líder

121 175 296Total de Colaboradores

21-30

0 1 1

31-40

87 109 196

41-50

24 52 76

51-60

9 12 21

1 1 2

Colaboradores

145 209 354Total Portugal

41-50 0 1 1Diretor Executivo

-20

0 2 2Total de Diretores

Diretor 41-50 0 2 2

Reino Unido

8 22 30Total de Líderes

31-40 3 7 10

41-50 3 10 13

51-60 1 4 5

+60 1 1 2

Líder

20 37 57Total de Colaboradores

21-30 7 13 20

31-40 7 14 21

41-50 4 8 12

51-60 2 2 4

Colaboradores

28 61 89Total Reino Unido

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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0 1 1Total de Diretores

1 2 3Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 1 7

41-50 0 1 1

41-50 1 1 12

Gerente

6 16 22Total de Líderes

21-30 1 0 1

31-40 4 10 14

41-50 1 5 6

51-60 0 1 1

Líder

Argentina

43 137 180Total de Colaboradores

-20 0 1 1

21-30 24 89 113

31-40 17 39 56

41-50 2 6 8

+60 0 1 1

51-60 0 1 1

Colaboradores

50 156 206Total Argentina

277 978 1.255Total de Colaboradores

-20 6 4 10

21-30 149 519 668

31-40 82 319 401

41-50 31 90 121

+60 1 17 18

51-60 8 29 37

Colaboradores

304 1.037 1.341Total Brasil

31-40 0

2

2

4

2

6

Diretor

Total de Diretores

41-50 1 2 3

51-60 1 0 1

18 44 62Total de Líderes

21-30 3 3 6

31-40 5 24 29

41-50 6 12 18

51-60 0 5 9

Líder

7 11 18Total de Gerentes

31-40 2 3 5

41-50 4 7 11

51-60 1 1 2

Gerente

Brasil

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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41-50 1

1

5 

5

6 

6

Diretor

Total de Diretores

11 52 63Total de Líderes

21-30 1 4 5

31-40 5 31 36

41-50 4 11 15

51-60 1 6 7

Líder

3 5 8Total de Gerentes

31-40 2 2 4

41-50 1 3 4

Gerente

Chile

109 481 590Total de Colaboradores

21-30 52 271 323

31-40 44 164 208

41-50 10 32 42

+60 1 2 3

51-60 2 12 14

Colaboradores

124 543 667Total Chile

0 2 2Total de Diretores

31-40 0 1 1

1 5 6Total de Gerentes

Diretor

31-40 1 3 4

41-50 0 1 1

51-60 0 1 1

51-60 0 1 1

Gerente

Colômbia

10 26 36Total de Líderes

21-30 2 1 3

31-40 6 12 18

41-50 2 11 13

51-60 0 2 2

Líder

160 250 410Total de Colaboradores

21-30 99 136 235

31-40 50 90 140

41-50 9 16 25

51-60 2 6 8

Colaboradores

171 283 454Total Colômbia

-20 0 2 2

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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1 4 5Total de Diretores

31-40 0 2 2

4 4 8Total de Gerentes

Diretor

31-40 3 3 6

41-50 1 2 3

51-60 1 1 2

Gerente

México

20 64 84Total de Líderes

21-30 4 9 13

31-40 11 34 45

41-50 5 16 21

51-60 0 4 4

+60 0 1 1

Líder

102 175 277Total de Colaboradores

21-30 60 138 198

31-40 32 32 64

41-50 9 4 13

51-60 1 0 1

+60 0 1 1

Colaboradores

127 247 374Total México

2 2 4Total de Diretores

31-40 1 0 1

4 8 12Total de Gerentes

Diretor

41-50 1 2 3

51-60 0 1 1

41-50 0 1 1

51-60 1 1 2

Gerente

Peru

31-40 3 5 8

22 38 60Total de Líderes

21-30 2 3 5

31-40 13 27 40

41-50 7 8 15

Líder

449 1.280 1.729Total de Colaboradores

-20 1 1 2

21-30 303 829 1.132

31-40 122 389 511

41-50 21 55 76

+60 0 2 2

51-60 2 4 6

Colaboradores

477 1.328 1.805Total Peru

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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EUA

3 22 25Total de Líderes

31-40 1 11 12

41-50 2 8 10

+60 0 1 1

Líder

29 75 104Total de Colaboradores

21-30 10 20 30

31-40 10 28 38

41-50 6 15 21

51-60

+60

3 10 13

0 2 2

Colaboradores

34 108 142Total EUA

1 8 9Total de Líderes

31-40 0 4 4

62 67 129Total de Colaboradores

Líder

21-30 50 36 86

31-40 11 28 39

51-60 0 1 1

41-50 1 3 4

Colaboradores

Marrocos

63 76 139Total Marrocos

Mulheres Homens Total

      2.487     7.035   9.522Total geral

Total geral

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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Número de demissões
Indicador 4.1

Número total e distribuição de demissões por gênero. faixa etária. 
país e categoria profissional.

0 1 1Total de Diretores

0 2 2Total de Gerentes

Diretor

51-60 0 1 1

+60 0 1 1

51-60 0 1 1

Gerente

Bélgica

0 1 1Total de Líderes

41-50 0 1 1Líder

0 6 6Total de Colaboradores

21-30 0 1 1

31-40 0 2 2

41-50 0 3 3

Colaboradores

0 10 10Total Bélgica

Andorra

0 0 0Total Andorra

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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111 1

1

1

41-50 1

6

4

7

0 1 1Total Diretor Executivo

41-50 0 1 1Diretor Executivo

51-60

31-40 1

2

0

12

1

14

Diretor

Total de Diretores

41-50 1 7 8

51-60 0 5 5

14 63 77Total de Líderes

21-30 0 1 1

31-40 4 26 30

41-50 10 26 36

+60 0 1 1

51-60 0 9 9

Líder

86 229 315Total de Colaboradores

-20 0 1 1

1 11 12Total de Gerentes

31-40 0 5 5

+60 0 1 1

41-50 1 5 6

Gerente

21-30 26 95 121

31-40 30 79 109

41-50 24 38 62

51-60 6 16 22

Colaboradores

104 326 430Total Espanha

Espanha

Sócio

Total Sócio

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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0 0 00 0 0 Total Suíça

Suíça

0 0 0Total Itália

Itália

0 0 0Total Luxemburgo

Luxemburgo

0 3 3Total de Colaboradores

41-50 0 2 2

51-60 0 1 1

Colaboradores

0 3 3Total França

França

Total Países Baixos

Países Baixos

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Anexo 3. Distribuição de indicadores não financeiros  |  Indicador 4.1. Número de demissõesRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



145

0 1 1Total de Diretores

Diretor 41-50 0 1 1

Portugal

0 7 7Total de Líderes

31-40 0 2 2

41-50 0 4 4

51-60 0 1 1

Líder

16 29 45Total de Colaboradores

21-30 11 15 26

31-40 5 12 17

41-50 0 2 2

Colaboradores

16 37 53Total Portugal

Reino Unido

0 1 1Total de Diretores

Diretor 31-40 0 1 1

1 4 5Total de Líderes

31-40 0 1 1

41-50 0 2 2

51-60 1 1 2

Líder

3 11 14Total de Colaboradores

21-30 3 3 6

31-40 0 5 5

41-50 0 1 1

51-60 0 2 2

Colaboradores

4 16 20Total Reino Unido

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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0 1 1Total de Gerentes

41-50 0 1 1Gerente

1 1 2Total de Líderes

31-40 1 0 1

9 20 29Total de Colaboradores

Líder

21-30 7 10 17

31-40 1 5 6

51-60 0 1 1

41-50 1 5 6

Colaboradores

Argentina

10 22 32Total Argentina

51-60 0

0

2 

2

2 

2

Diretor

Total de Diretores

31-40 0

1

4

9

4

10

Gerente

Total de Gerentes

41-50 1 4 5

51-60 0 1 1

82 233 315Total de Colaboradores

21-30 22 75 97

31-40 35 80 115

41-50 16 44 60

+60 3 10 13

51-60 5 24 29

-20 1 0 1Colaboradores

6 20 26Total de Líderes

31-40 4 9 13

41-50 2 8 10

51-60 0 2 2

+60 0 1 1

Líder

Brasil

89 264 353Total Brasil

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Anexo 3. Distribuição de indicadores não financeiros  |  Indicador 4.1. Número de demissõesRelatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



147

31-40 0

0

1 

4

1 

4

Diretor

Total de Diretores

41-50 0 3 3

31-40 0

0

2 

7

2 

7

Gerente

Total de Gerentes

22 119 141Total Chile

41-50 0 5 5

19 90 109Total de Colaboradores

21-30 6 33 39

31-40 6 38 44

41-50 6 10 16

+60 0 5 5

51-60 1 4 5

Colaboradores

3 18 21Total de Líderes

21-30 0 2 2

31-40 2 5 7

41-50 1 7 8

51-60 0 3 3

Líder

Chile

-20 0 1 1

0 1 1

Diretor

Total de Diretores

41-50 0 1 1

41-50 1

2

0 

4

1 

6

Gerente

Total de Gerentes

184 112 296Total Colômbia

51-60 1 1 2

174 92 266Total de Colaboradores

21-30 96 53 149

31-40 58 27 85

41-50 19 6 25

+60 0 1 1

51-60 1 5 6

Colaboradores

8 15 23Total de Líderes

31-40 6 6 12

41-50 2 6 8

51-60 0 3 3

Líder

Colômbia

31-40 0 3 3

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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0 5 5Total de Diretores

31-40 0 1 1

0 1 1Total de Gerentes

Diretor

31-40 0 1 1

41-50 0 3 3

51-60 0 1 1

Gerente

0 1 1Total Sócio

México

5 6 11Total de Líderes

21-30 0 1 1

31-40 4 4 8

41-50 1 0 1

51-60 0 1 1

Líder

11 8 19Total de Colaboradores

21-30 4 4 8

31-40 3 4 7

41-50 4 0 4

Colaboradores

16 21 37Total México

+60 0 1 1Sócio

41-50 1

1

3 

5

4 

6

Gerente

Total de Gerentes

52 147 199Total Peru

51-60 0 1 1

48 126 174Total de Colaboradores

21-30 28 68 96

31-40 16 40 56

41-50 2 13 15

+60 1 2 3

51-60 1 2 3

-20 0 1 1Colaboradores

3 16 19Total de Líderes

31-40 2 11 13

41-50 1 4 5

51-60 0 1 1

Líder

Peru

31-40 0 1 1

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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0 1 1Total Sócio

EUA

0 3 3Total de Colaboradores

21-30 0 2 2

31-40 0 1 1

Colaboradores

0 4 4Total EUA

41-50 0 1 1Sócio

4 3 7Total de Colaboradores

21-30 3 1 4

31-40 1 1 2

41-50 0 1 1

Colaboradores

1 0 1Total de Líderes

Marrocos

5 3 8Total Marrocos

31-40 1 0 1Líder

Mulheres Homens Total

     502      1.084 1.586Total geral

Total geral

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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Taxa de rotatividade de 
colaboradores

Indicador 4.2

Rotatividade de colaboradores por faixa etária e região.

Europa

Andorra

Bélgica

Portugal

América

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

África

Marrocos

Global

País

0,00 

35,29

19,90

0,00 

10,53

0,00 

21,36

35,66 

0,00

19,4620,20

52,88 

38,47 

30,58 

38,72 

19,25 

27,22 

26,57

67,76

37,51

16,19

53,60

22,11

35,37

34,62

43,0143,01

23,5328,55

26-30

0,00 

21,54

15,63

0,00 

16,44

0,00 

21,94

20,07 

0,00

17,02

50,51 

37,57 

31,86 

25,68 

21,71 

25,11 

17,29

34,99

22,03

31-35

0,00 

20,51

12,50

24,49 

33,33

0,00 

22,25

12,48 

38,71

12,72

24,37 

25,45 

24,69 

13,95 

20,13 

18,86 

14,37

23,84

15,98

36-40

0,00 

3,88

8,93

0,00 

27,27

0,00 

10,34

7,66 

0,00

11,11

33,86 

23,83 

19,89 

20,19 

14,77 

13,18

3,91

0,00

12,20

41-45

0,00 

24,74

9,23

0,00 

24,00

0,00 

24,29

8,85 

0,00

14,74

37,02 

15,50 

18,15

9,27 

21,43 

13,58

7,55

0,00

12,00

46-50

0,00 

0,00

4,32

0,00 

0,00 

0,00 

5,83

12,31 

0,00

22,93

38,01 

25,31 

10,53 

12,44

7,79 

6,58 

0,00

0,00

8,96

51-55

0,00 

0,00

4,33

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

12,37 

0,00

52,17

0,00 

7,70 

9,20 

0,00 

8,76

12,97 

13,95

0,00

6,34

56-60

0,00 

17,57

15,01

6,15 

16,94

0,00 

20,55

17,82 

29,27

17,16

42,88 

32,04 

26,06 

29,63 

19,74 

24,99 

14,37

27,78

20,22

Total18-25

Espanha 21,90

França 0,00

0,00

0,00

Países Baixos 0,00

Luxemburgo 0,00

Itália 25,88

Reino Unido 16,90

Suíça 0,00
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Rotatividade de colaboradores por gênero e região.

0,00 

18,05

12,96

0,00 

28,57

0,00 

15,93

20,82 

0,00

16,24

44,33 

25,10 

20,66 

25,11 

17,09 

25,46 

18,14

17,39

0,00 

17,27

15,77

6,74 

12,04

0,00 

22,27

16,59 

29,27

17,69

42,26 

34,52 

27,21 

32,96 

21,14 

24,81 

13,26

36,07

21,0917,95

Europa

Andorra

Bélgica

Portugal

América

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

EUA

África

Marrocos

Global

País HomemMulher

Espanha

França

Países Baixos

Luxemburgo

Itália

Reino Unido

Suíça
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Distribuição de salário
Indicador 5

Média de salário e alteração ao longo do tempo distribuídas por 
gênero, faixa etária, categoria profissional ou similar. (€) 

146.694 135.691 138.442Total de Diretores

94.037 90.824Total de Gerentes

Diretor

31-40 94.017 89.892

41-50 92.004 88.912

41-50 146.694 135.691 138.442

51-60 103.203 103.203

Gerente

Bélgica

70.709 65.948Total de Líderes

21-30 45.714 47.403

31-40 67.166 63.378

41-50 73.957 72.921

+60 * *

51-60 73.768 73.768

Líder

41.498 46.891 44.712Total de Colaboradores

21-30 33.966 38.549 36.342

31-40 43.573 48.189 45.934

41-50 47.482 51.373 50.446

+60 49.955 49.955

51-60 65.938

-  

48.970 51.798

Colaboradores

49.126 60.956 56.560Total Bélgica

48.248 

58.507 

67.738

-  

-  

57.378

85.767 

74.995

-  

80.381

41.030 42.630 41.563Total de Líderes

31-40 40.000 42.630 41.315

24.000 26.844 26.560Total de Colaboradores

Líder

21-30 - 25.000 25.000

31-40 - 26.400 26.400

41-50 * - *

41-50 24.000 36.000 30.000

Colaboradores

- 57.430 57.430Total de Gerentes

Andorra

35.353 31.060 31.980Total Andorra

41-50 - * *Gerente

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

-

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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132.788 135.620 135.302Total Sócio

96.500 96.144 96.196Total Diretor Executivo

41-50 96.500 95.703 95.820Diretor Executivo

41-50 141.818 132.347 133.303

51-60 122.596 148.140 145.479

+60 - * *

31-40 116.667 117.500 117.273

31-40 78.800

85.171

79.904

84.087

79.809

84.266

Diretor

Total de Diretores

41-50 85.089 83.998 84.218

51-60 93.875 92.698 92.850

+60 - 84.555 84.555

41.323 42.233 41.966Total de Líderes

21-30 36.123 37.042 36.780

31-40 40.234 41.226 40.944

41-50 43.642 44.649 44.360

+60 44.202 56.653 50.428

51-60 44.045 47.464 46.454

Líder

23.505 23.637 23.617Total de Colaboradores

-20 - * *

61.674 61.423 61.485Total de Gerentes

21-30 58.650 65.500 63.217

31-40 57.904 58.655 58.496

41-50 63.456 63.496 63.483

+60 73.000 77.352 76.264

51-60 68.718 67.739 67.983

Gerente

21-30 22.402 21.037 21.355

31-40 24.127 25.496 25.102

41-50 24.456 28.837 27.340

+60 32.435 33.232 32.979

51-60 25.112 33.375 30.544

Colaboradores

30.435 32.116 31.659Total Espanha

Espanha

51-60 96.500 97.208 97.107

Sócio

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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- 104.100 104.100Total de Gerentes

41-50 - 105.250 105.250

51-60 - 103.333 103.333

Gerente

- * *Total de Diretores

76.547 74.766 75.359Total de Líderes

21-30 - 74.851 74.851

31-40 - 63.231 63.231

41-50 76.547 79.206 77.433

51-60 - 81.774 81.774

Líder

46.784 40.909 42.966Total de Colaboradores

21-30 39.743 41.774 40.871

31-40 56.173 39.491 45.052

41-50 - 43.000 43.000

Colaboradores

57.607 67.350 64.530Total Países Baixos

51-60 - * *Diretor

Países Baixos

* - *Total de Diretores

63.000 66.667 66.143Total de Líderes

21-30 - * *

31-40 63.000 69.500 67.333

41-50 - * *

51-60 - 65.000 65.000

Líder

- 46.665 46.665Total de Colaboradores

21-30 - 38.667 38.667

31-40 - 47.830 47.830

41-50 - 55.750 55.750

Colaboradores

106.500 54.166 59.980Total França

51-60 * - *Diretor

França

- * *Total de Líderes

31-40 - * *

- 109.786 109.786Total de Colaboradores

Líder

31-40 - 109.786 109.786Colaboradores

- * *Total Diretor Executivo

Suíça

- 140.350 140.350Total Suíça

Diretor Executivo

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

51-60 - * *
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- 158.644 158.644Total Diretor Executivo

- 123.512 123.512Total de Diretores

Diretor Executivo

31-40 - * *

41-50 - * *

Diretor

Luxemburgo

- 82.342 82.342Total de Líderes

31-40 - * *

- * *

- * *

41-50 

51-60

Líder

52.198 56.954 56.462Total de Colaboradores

21-30 33.210 50.865 48.658

31-40 55.267 55.131 55.149

41-50 57.087 63.139 62.534

+60 - 49.815 49.815

51-60 - 53.363 53.363

Colaboradores

52.198 62.316 61.367Total Luxemburgo

86.874 96.176 94.908Total de Diretores

31-40 85.000 80.708 81.245

61.225 60.308 60.405Total de Gerentes

Diretor

31-40 - 57.783 57.783

41-50 61.225 62.892 62.541

41-50 87.811 87.485 87.557

51-60 - 130.000 130.000

Gerente

- 123.333 123.333Total Sócio

51-60 * - *

96.500 - 96.500Total Diretor Executivo

Diretor Executivo

Itália

39.590 41.270 40.853Total de Líderes

21-30 37.400 36.609 36.750

31-40 39.549 40.384 40.159

41-50 39.777 44.878 43.701

51-60 44.555 288 45.141

Líder

27.110 27.586 27.427Total de Colaboradores

21-30 26.233 26.310 26.286

31-40 27.730 29.151 28.627

41-50 32.158 32.565 32.424

51-60 27.845 32.710 30.625

Colaboradores

31.796 36.332 35.002Total Itália

41-50 - 123.333 123.333Sócio

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

51-60 - * *

51-60 - * *
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75.500 80.583 79.513Total de Diretores

31-40 - 73.700 73.700

53.842 56.710 55.834Total de Gerentes

Diretor

31-40 52.379 56.406 55.180

41-50 56.402 56.281 56.322

41-50 74.333 83.361 81.104

+60 - * *

51-60 79.000 90.000 84.500

Gerente

105.000 117.934 116.317Total Sócio

Portugal

34.441 38.075 36.869Total de Líderes

21-30 28.584 31.125 29.746

31-40 33.982 37.016 36.136

41-50 41.584 44.209 43.459

51-60 44.333 38.156 40.804

Líder

18.868 20.366 19.771Total de Colaboradores

21-30

- * *

31-40

18.819 18.636 18.715

41-50

18.826 23.300 21.921

51-60

19.270 22.506 21.131

21.353 27.386 24.973

Colaboradores

24.093 28.940 27.135Total Portugal

41-50 105.000 115.667 114.143Sócio

-20

153.141 162.238 161.227Total de Diretores

31-40 - 151.251 151.251

113.438 112.065 112.190Total de Gerentes

Diretor

31-40 113.438 110.813 111.141

41-50 - 112.576 112.576

41-50 141.798 164.773 163.132

51-60 * - *

51-60 - * *

51-60 - * *

Gerente

- 223.095 223.095Total Sócio

Reino Unido

74.713 80.196 78.604Total de Líderes

21-30 63.379 69.357 66.966

31-40 73.682 79.117 77.361

41-50 89.162 88.779 88.875

51-60 - 71.540 71.540

+60 48.778 82.952 74.409

Líder

42.807 52.820 49.248Total de Colaboradores

21-30 41.490 45.771 44.227

31-40 45.279 52.884 50.067

41-50 39.941 61.809 53.937

51-60 42.193 63.944 57.729

+60 50.564 61.651 57.955

Colaboradores

58.542 80.380 73.969Total Reino Unido

41-50 - 223.095 223.095Sócio

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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41-50 55.299

55.299

68.848 

73.423

62.074 

68.892

Sócio

Total Sócio

- 38.870 38.870Total Diretor Executivo

41-50 - * *Diretor Executivo

33.867 44.373 41.747Total de Diretores

31-40 - 32.527 32.527

24.224 24.490 24.421Total de Gerentes

Diretor

31-40 - 24.466 24.466

51-60 - 75.710 75.710

41-50 33.867 50.296 44.820

41-50 23.935 24.508 24.269

51-60 25.670 24.506 24.797

Gerente

15.130 17.345 16.568Total de Líderes

21-30 15.204 15.662 15.401

31-40 15.295 17.936 16.928

41-50 14.710 17.344 16.497

+60 - 15.890 15.890

51-60 - 14.920 14.920

Líder

10.452 10.660 10.603Total de Colaboradores

-20 - * *

21-30 9.276 8.858 8.950

31-40 11.087 12.752 12.232

41-50 11.204 12.020 11.693

+60 - 12.886 12.886

51-60 13.405 13.384 13.391

Colaboradores

12.767 13.672 13.412Total Argentina

Argentina

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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31-40  - *

114.491

*

114.491

Sócio

Total Sócio

92.351 78.822 83.332Total Diretor Executivo

41-50 - * *Diretor Executivo

41-50 - 116.883 116.883

31-40 66.001

74.895

74.657

76.115

73.991

75.896

Diretor

Total de Diretores

41-50 76.557 73.045 73.458

51-60 76.288 88.826 83.254

27.504 30.128 29.224Total de Líderes

21-30 24.806 25.309 25.118

31-40 27.438 29.556 29.001

41-50 28.432 32.277 30.555

+60 25.958 41.919 33.938

51-60 27.398 30.909 29.446

Líder

11.482 14.050 13.378Total de Colaboradores

-20 3.623 4.894 4.100

45.417 45.181 45.255Total de Gerentes

21-30 - 39.361 39.361

31-40 46.295 45.449 45.670

41-50 43.849 45.887 45.087

51-60 47.659 42.801 44.883

Gerente

21-30 9.445 10.878 10.541

31-40 12.874 16.537 15.518

41-50 14.233 19.629 17.952

+60 9.789 19.586 17.137

51-60 15.201 20.023 18.625

Colaboradores

15.483 17.844 17.208Total Brasil

Brasil

51-60 92.351 80.661 86.506

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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41-50 

152.744

152.744 

163.544

152.744 

161.384

Sócio

Total Sócio

- 125.744 125.744Total Diretor Executivo

41-50 - * *Diretor Executivo

51-60 152.744 195.944 174.344

31-40 67.409

74.358

116.086

98.154

107.973

95.298

Diretor

Total de Diretores

41-50 77.833 91.483 89.966

51-60 - * *

33.253 36.291 35.584Total de Líderes

21-30 30.772 33.898 33.030

31-40 32.458 35.282 34.641

41-50 35.145 38.208 37.484

+60 - 41.357 41.357

51-60 34.096 38.001 36.973

Líder

16.765 17.855 17.615Total de Colaboradores

54.216 58.846 57.303Total de Gerentes

21-30 - * *

31-40 53.957 56.515 55.462

41-50 54.442 62.909 60.200

51-60 - 45.041 45.041

Gerente

21-30 

31-40

15.176 13.979 14.229

41-50

18.317 19.912 19.572

+60 5.194 26.532 21.608

51-60

19.390 25.070 23.345

10.359 25.212 22.000

Colaboradores

22.153 23.950 23.547Total Chile

Chile

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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61.488 72.543 70.842Total de Diretores

31-40 - 72.420 72.420

43.636 45.421 44.863Total de Gerentes

Diretor

31-40 44.858 44.323 44.408

41-50 43.839 48.800 46.094

41-50 59.616 69.264 67.334

51-60 63.360 86.400 74.880

51-60 38.750 - 38.750

Gerente

- 122.400 122.400Total Sócio

Colômbia

23.109 28.154 26.211Total de Líderes

21-30 18.245 18.704 18.475

31-40 23.538 27.765 25.966

41-50 25.293 30.783 29.168

51-60 13.260 30.246 28.122

Líder

7.291 10.912 9.479Total de Colaboradores

21-30 6.132 8.372 7.426

31-40 8.083 13.238 11.353

41-50 12.860 14.011 13.559

51-60 4.101 16.928 12.652

Colaboradores

10.905 16.285 14.201Total Colômbia

31-40 - 122.400 122.400Sócio

-20 - 4.524 4.524

21-30 - * *

80.742 86.962 85.967Total de Diretores

31-40 - 79.986 79.986

47.230 45.082 45.853Total de Gerentes

Diretor

31-40 47.241 45.134 45.949

41-50 47.166 45.965 46.365

41-50 80.742 89.006 87.061

51-60 - 94.609 94.609

51-60 - 42.829 42.829

Gerente

101.390 134.607 123.534Total Sócio

México

25.403 27.516 26.861Total de Líderes

21-30 22.528 24.729 24.138

31-40 24.584 27.286 26.403

41-50 30.267 30.083 30.140

51-60 20.363 30.063 27.638

+60 - * *

Líder

12.067 12.174 12.134Total de Colaboradores

21-30 11.088 10.847 10.926

31-40 13.432 16.239 14.826

41-50 12.880 12.650 12.752

51-60 12.645 12.739 12.710

+60 - * *

Colaboradores

18.436 21.831 20.636Total México

41-50 101.390 134.607 123.534Sócio

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total
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96.072 112.936 108.968Total de Diretores

31-40 97.384 112.569 108.772

67.635 68.058 67.970Total de Gerentes

Diretor

41-50 67.847 67.582 67.644

51-60 - 65.104 65.104

41-50 90.840 111.586 107.437

51-60 98.033 114.020 110.024

+60 - * *

Gerente

- 207.752 207.752Total Sócio

Peru

17.563 13.916 13.037Total de Colaboradores

21-30 8.895 10.861 10.304

31-40 13.305 17.527 16.448

41-50 13.488 19.471 18.090

51-60 17.563 19.220 18.931

+60 - 20.392 20.392

Colaboradores

14.254 17.524 16.634Total Peru

Sócio 

31-40 67.422 68.492 68.245

35.431 39.238 38.015Total de Líderes

21-30 31.329 31.964 31.763

31-40 35.436 38.832 37.700

41-50 36.189 41.351 39.785

+60 - * *

Líder

51-60 37.343 41.679 40.440

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

51-60 - * * -20 * - *
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- 218.145 218.145Total de Diretores

31-40 - * *

126.592 160.808 155.106Total de Gerentes

Diretor

31-40 - 158.014 158.014

41-50 126.592 156.522 146.546

41-50 - 226.058 226.058

51-60 - * *

51-60 - * *

Gerente

271.269 293.875 286.340Total Sócio

EUA

111.773 115.175 114.766Total de Líderes

21-30 - 103.534 103.534

31-40 113.029 115.593 115.380

41-50 111.145 119.303 117.671

+60 - * *

Líder

73.718 77.813 76.671Total de Colaboradores

21-30 64.924 52.400 56.575

31-40 79.063 79.165 79.138

41-50 78.801 86.203 84.088

51-60

+60

75.051 105.451 98.436

- 111.908 111.908

Colaboradores

84.441 98.465 95.107Total EUA

41-50 271.269 271.269 271.269Sócio

34.557 30.485 30.937Total de Líderes

31-40 - 30.759 30.759

9.223 12.570 10.962Total de Colaboradores

Líder

21-30 7.203 7.277 7.234

31-40 17.985 18.732 18.522

41-50 34.557 30.864 31.787

51-60 - * *

41-50 13.873 18.573 17.398

Colaboradores

- 87.258 87.258Total de Diretores

Marrocos

9.626 15.439 12.804Total Marrocos

Diretor

    25.340      28.482 27.600Total geral

Total geral
Mulheres Homens Total

Faixa etáriaCategoria Mulheres Homens TotalFaixa etáriaCategoria Mulheres Homens Total

51-60 - * *

51-60 - * *
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Horas de treinamento 
por categoria profissional

Indicador 6

Total de horas de treinamento por categoria profissional e gênero.

Sócio
Diretor 

Executivo Diretor Gerente Líder Colaboradores
Total

País/Gênero Total País

Europa

H

H

H

M

M

M

M

M

M

M

M

H

H

H

H

H

H

M

País Gênero

Países Baixos

Luxemburgo

Andorra

França

Itália

Reino Unido

Suíça

Portugal

Espanha

22.299

2

3.134

15.487

375

90

82

409.894

163

107.049

62

15

108

4.848

8.905

1.268

13.394

2

1.866

10.639

267

75

82

302.845

101

69.260

3

32

3.411

6.407

664

8.116

757

5.574

28

30

60

206.697

18

32.588

59

14

76

1.289

1.886

543

4.021

518

4.070

58

2

47

80.463

15

3.958

86

535

52

757

285

125

809

11.066

59

754

1

54

71

9

441

283

162

48

24

2.851

9

215

8

2

2

587

274

6

59

23

24

Anexo 3. Distribuição de indicadores não financeiros  Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019



164

Total geral

Américas

África

Argentina 

Brasil

Colômbia 

México

EUA

Peru

Chile

Sócio
Diretor 

Executivo Diretor Gerente Líder Colaboradores
Total

País/Gênero Total País

Total de horas de treinamento por categoria profissional e gênero.

2

3

30

14

8

Marrocos

587.124

7.523

229

26.700

269

62.574

11.172

15.307

11.986

9

24

15

8

17

3

2

3

3

4

8

23

486

56

6

295

18

72

112

8

12

77

131

182

91

146

1.196

11

1.160

44

238

485

11

71

181

182

367

398

397

75

3.081

1.695

4.395

1.237

2.091

2.138

872

1.383

2.357

3

4

439

1.562

56

1.938

3.282

38.011

77

14.122

1.401

4.837

15.486

33

99

1.419

7.747

6.180

4.746

2.684

102

5.599

5.185

44.126

180

18.675

2.338

6.530

9.228

8.777

7.479

18.448

49

111

1.944

4.507

158

8.025

H

H

M

M

M

M

M

M

M

H

H

H

H

H

H

M

País Gênero
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Acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais 
por país

Indicador 7.1

Acidentes de trabalho, especialmente sua frequência e gravidade, assim 
como doenças ocupacionais. 

O alcance dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais não inclui 
Andorra e Marrocos. As fórmulas para calcular os índices de frequência 
e severidade são aquelas publicadas pelo 

Ministério do Trabalho e Seguridade Social da Espanha.

O índice de frequência (IF) mostra a relação entre acidentes e o número 
médio de trabalhadores expostos a risco. IF = (Número de acidentes / 
Número de trabalhadores) * 1000 trabalhadores.

O índice de gravidade (IG) mostra a relação entre o tempo não 
trabalhado em razão de acidente de trabalho e o tempo trabalhado 
pelos trabalhadores expostos a risco. IG = (Número de dias de trabalho 
perdidos / Número de horas trabalhadas) * 1000 horas trabalhadas.

Para a Espanha, os acidentes no deslocamento de ida e volta ao 
trabalho não foram incluídos. O índice de gravidade inclui apenas os 
países que dispõem de informações sobre a duração das faltas.

0

0

M H M H

0

0

0

0

0

0

M H TotalPaís H TotalM

Simumak 0

SCR 0 1 0 0 0

América

Argentina 2

Brasil 1

Chile 2

Colômbia 2

México 0

Peru 0

EUA 0

África

Marrocos 0

França 0

Países Baixos 0

Luxemburgo 0

Itália 0

Reino Unido 0

Suíça 0

Europa

Andorra 0

Bélgica

0

01

0

0

0

0

0

0

5 0 0 0

0 0 0 0

4 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 0 0 0

4 0 0 0

1 0 0 0

0

0

0

0

0

18,18

11,10

1,44

0,57

5,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,03

0

0

12,50

0

0,37

0

0

0

0

0

0

8,65

6,49

4,33

0 0 0 0

Portugal 0

0

0

0

1

0

1

7

1

6

2

0

0

0

0

0

6

4

1

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0,11

0,06

0,03

0,01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,09

0

0

0,07

0

0,04

0

0

0

0

0

0

0,46

0,09

0

0

0 0 0 0

Acidentes Doenças ocupacionaisIF IG
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Acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais em empresas na Espanha

Indicador 7.2

everis Spain

Espanha

1Fraternidad Muprespa

Fraternidad Muprespa

Fraternidad Muprespa

Mutua Universal

Mutua Universal

Mutua Universal

Fremap

Fremap

Engenheiros elétricos, eletrônicos e 
de telecomunicações. Programadores, 
técnico de operações e suporte em TI.

Colaboradores da 
contabilidade e financeiro

Engenheiros elétricos, eletrônicos e 
de telecomunicações

4

H

0

0

0

Acidentes de 
trabalho

Índice de 
frequência

Índice de 
gravidade

Doenças 
ocupacionais

64

H

Horas 
perdidas

1
(8 dias de licença)

(6 dias de licença)

(37 dias de licença)

(9 dias de licença)

(2 dias de licença)

1

0

Acidente no 
deslocamento

H Categoria de trabalho

Programadores

Programadores

Empresa Relatórios Soc. M H

0,22

H

0

H

0

M

584

M

0

M

4

M

0,37

M

0,01

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

1 0 0

0 0 0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,40

0

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

1,94

5,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0 0

0 0

0

1

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

48

0

0

16 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 296

0 72

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,07

0,04

0

0 0 0

0

0

0

0

everis soluciones tecnológicas

everis infrastructures engineering

everis BPO

arilion

everis i-deals

everis infrastructures operations

everis centers

everis centers group

ute 8 BCN

everis initiatives

everis aeroespacial y defensa

everis ingeniería

everis sistemas de seguridad

everis nettit

Fremap

Fremap

Fremap

Fremap

Fremap

Fremap

Fremap
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Resíduos produzidos 
por organização  
por tipo

Indicador 8

Resíduos produzidos por organização por tipo (t).

Emissões de GEE
Indicador 9

Emissões de gases de efeito estufa por organização em toneladas de 
dióxido de carbono equivalente verificadas de acordo com a norma 
UNE-EN-ISO 14064-3. Dados sobre fatores de fonte de emissões 
confirmados foram usados para o cálculo.

Escritórios

Total resíduos não perigosos

Total resíduos não perigosos

Total resíduos não perigosos

103-2, 301-1,2,3, 
303-3, 306-1,2,3

103-2, 301-1,2,3, 
303-3, 306-1,2,3

103-2, 301-1,2,3, 
303-3, 306-1,2,3

103-2, 301-1,2,3, 
303-3, 306-1,2,3

103-2, 301-1,2,3, 
303-3, 306-1,2,3

Portugal

Espanha*

Colômbia

Total resíduos não perigosos

Total resíduos não perigosos

Peru

Reino Unido

Total resíduos perigosos

Total resíduos perigosos

Total resíduos perigosos

Total resíduos perigosos

Total resíduos perigosos

* Inclui os escritórios em Madrid (NOVUS), Sevilla Torre Pelli, Ciudad Real, AUNAV.

Tipo de Resíduos TotalGRI Espanha

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Total Alcance 1

Total Espanha

Gases refrigerantesAlcance 1

2.221

359

7.928

2.020

5.607

301

359

10.508

2.221

69,20

3,65

0,13

1,72

1,77

0,02

0,01

0,57

6,69 

0,08
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Portugal

47

47

166

0

723

81 

641

1

166

937

Itália

Brasil

77

77

65

619

321 

298

0

65

761

Reino Unido

30

30

370

12 

355

3

5

405

5

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Total Alcance 1

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Gases refrigerantes

Calefação 

Total Portugal

Alcance 1

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Total Alcance 1

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Gases refrigerantes

Calefação 

Total Itália

Alcance 1

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Total Alcance 1

Total Brasil

Gases refrigerantesAlcance 1

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Total Alcance 1

Total Reino Unido

Gases refrigerantesAlcance 1

87

87

203

1.018

36 

912

70

203

1.308

0
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Colômbia

31

31

77

428

26 

402

0

77

536

Chile

139

139

0

925

239 

686

0

0

1.064

Peru

110

110

91

886

148 

717

0

91

1.067

México

30

30

0

329

41 

287

0

0

359

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Total Alcance 1

Total Peru

Gases refrigerantesAlcance 1

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Total Alcance 1

Total Colômbia

Gases refrigerantesAlcance 1

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Total Alcance 1

Total México

Gases refrigerantesAlcance 1

Global
Emissões de GEE

(t CO2 eq)Alcance

Total Alcance 2

Total Alcance 3

Alcance 2

Viagens de negócios via transporte terrestre 

Viagens de negócios via transporte aéreo

Viagens de negócios via transporte ferroviário

Consumo de energia elétrica

Alcance 3

Total Alcance 1

Total Chile

Gases refrigerantesAlcance 1
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Consumo de 
matéria-prima

Indicador 10

Consumo de matérias-primas (Tn) Consumo das matérias-primas mais 
importantes para a Empresa e medidas para melhorar sua utilização 
eficiente.

Espanha GRI 301-1, 2, 3 

GRI 301-1, 2, 3 

GRI 301-1, 2, 3 

GRI 301-1, 2, 3 

GRI 301-1, 2, 3 

GRI 301-1, 2, 3 

GRI 301-1, 2, 3 

GRI 301-1, 2, 3

Portugal

Chile

Colômbia

Reino Unido

1,20

1,79

0,80

7,62

0,29

0,65

11,84

2,20Itália

Argentina 

Brasil

Consumo e intensidade 
de energia de fonte 
não renovável

Indicador 11

Consumo de energia elétrica em diferentes instalações da everis 
conforme obtido junto à concessionária.

GRI

Espanha 9.385.199GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1

Portugal 154.203

Chile 331.324

Colômbia

Reino Unido

237.575

826.840

117.159

265.085Itália

Brasil

Consumo de energia (kWh) de 
fonte não renovável

GRI 302-1 

GRI 302-1

México 64.133

Peru 419.764

Escritório GRI Consumo de papel (t)

Escritório Consumo de energia (kWh)
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Consumo de energia elétrica de fontes não renováveis por metro quadrado de 
escritório. A proporção é para a energia consumida dentro da organização (nenhum 
outro combustível fóssil é consumido).

Espanha 83,91GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1 

GRI 302-1

Portugal 40,43

Chile 68,47

Colômbia 65,45

86,29

151,76Itália

Brasil

Intensidade de energia (kWh/m2) 

GRI 302-1 

GRI 302-1

México 24,74

Peru 39,40

Escritório Intensidade de energia (kWh/m2)GRI
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Conteúdo da Lei 11/2018 Norma GRI Seção

Breve descrição do modelo de negócios do Grupo, que incluirá seu 
ambiente de negócios, sua organização e estrutura, os mercados 
em que opera, seus objetivos e estratégias e os principais fatores e 
tendências que podem afetar seu desempenho futuro.

Modelo de negócios 102-2 
102-4 
102-6 
102-7 
102-10 
102-15

0. Introdução
1.1. Descrição da Empresa
1.3. Negócios
1.4. Estratégias de negócios e tendências
2.4. Gerenciamento de Risco
6.1. Política ambiental

2.3 Combate à lavagem de dinheiro

2.4. Gerenciamento de Risco

Políticas que o grupo aplica, que incluirão: os procedimentos de 
due diligence aplicados para a identificação, avaliação, prevenção 
e mitigação de riscos e impactos significativos e de verificação e 
controle, incluindo as medidas em que tenham sido adotados.

Políticas 103-3 
102-29 
102-30 
102-31

Principais riscos relacionados a essas questões associadas às 
atividades do grupo, incluindo, quando apropriado e pertinente, relações 
comerciais, produtos ou serviços que possam ter um efeito negativo 
nessas áreas, e como o grupo gerencia esses riscos, explicando os 
procedimentos usados para detectar e avaliá-los de acordo com o 
arcabouço referência nacionais, europeus ou internacionais para cada 
questão. O relatório deve incluir informações sobre quaisquer impactos 
que possam ter sido detectados, fornecendo uma análise dos impactos 
e, em particular, sobre os principais riscos a curto, médio e longo prazo.

Principais riscos 102-11 
102-15 
418-1

Efeitos atuais e previsíveis das atividades da Sociedade no ambiente e, 
quando apropriado, na saúde e segurança.

Informações 
relativas ao meio 
ambiente

Geral

Os principais riscos relacionados 
a essas questões associadas às 
atividades do Grupo

Políticas aplicadas pelo Grupo

Descrição do modelo de 
negócios do Grupo

102-15 
102-29 
102-31

7.2. Política ambiental e energética

Procedimentos de avaliação e certificação ambientais.

Recursos dedicados à prevenção de riscos ambientais.

Aplicação do princípio da precaução.

102-11 
102-29 

102-29 

102-11

7.1. Certificação everis

7.3. Sistema de Gestão Ambiental

7.3. Sistema de Gestão Ambiental
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Medidas para prevenir, reduzir ou reparar as emissões de CO2 que 
afetam gravemente o meio ambiente.

Informações 
relativas ao meio 
ambiente

Contaminação 103-2, 302-4 
302-5, 305-5 
305-7

7.4. Estratégia de Mudança Climática
7.6. Poluição atmosférica, sonora e 

luminosa

Medidas para prevenir, reduzir ou remediar qualquer tipo de 
poluição do ar (incluindo poluição sonora e luminosa).

416-1

Medidas de prevenção de resíduos, medidas de reciclagem de 
resíduos, medidas de reutilização de resíduos e outras formas de 
recuperação e reutilização de resíduos.

Economia circular e 
prevenção e gestão 
de resíduos

103-2, 301-1 
301-2, 301-3 
303-3, 306-1 
306-2, 306-3

7.3. Sistema de Gestão Ambiental

7.6. Fornecedores de alimentos lidam com 
o gerenciamento desses resíduos

Uso e abastecimento de água de acordo com as limitações locais.Uso sustentável de recursos 303-1, 303-2 
301-3

7.5. Economia circular

Elementos importantes das emissões de gases de efeito estufa gerados 
como uma atividade empresarial (incluindo bens e serviços produzidos).

Mudança climática

Medidas adotadas para se adaptar às 
consequências da mudança climática.

102-15, 103-2 
201-2, 305-5

7.4. Estratégia de Mudança Climática

7.4. Estratégia de Mudança ClimáticaMetas de redução a médio e longo prazos, estabelecidas 
voluntariamente para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa e implementação de meios para esse objetivo.

103-2

Consumo de matéria-prima e medidas adotadas para melhorar 
a eficiência de seu uso.

301-1, 301-2 
301-3

301-1, 301-2 
301-3

7.5. Economia circular

Consumo direto e indireto; medidas adotadas para melhorar a 
eficiência energética, utilização de energias renováveis.

302-1, 302-2 
302-3, 302-4 
302-5

7.5. Economia circular

7.5. Economia circular

Fornecedores de alimentos lidam com 
o gerenciamento desses resíduos

Ações contra o desperdício de alimentos.
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Medidas adotadas para preservar ou restaurar a biodiversidade.

Divulgação sobre 
colaboradores

Proteção da 
biodiversidade

Relações 
Trabalhistas

102-7, 102-8 
405-1

304-1

3.1. Relações Trabalhistas

3.1. Relações Trabalhistas

3.1. Relações Trabalhistas

3.1. Relações Trabalhistas

3.1. Relações Trabalhistas

3.1. Relações Trabalhistas

3.6. Equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional

3.1. Relações Trabalhistas

3.1. Relações Trabalhistas

7.7. Biodiversidade

Número total e distribuição por tipos de contratos.

Número de demissões por gênero, faixa etária e categoria profissional.

Desigualdade salarial

Implementação de políticas de desligamento 

202-1

405-1

Remuneração de empregos iguais ou parecidos na sociedade.

Colaboradores com deficiência.

Média anual de contratos por prazo indeterminado, contratos por 
prazo determinado e contratos em regime de tempo parcial por 
gênero, faixa etária e categoria profissional.

Total de colaboradores e distribuição de colaboradores 
por gênero, faixa etária, país e categoria profissional.

102-8

401-1

405-2

405-2

402-1 
402-2

102-8

Remuneração média de conselheiros e executivos, incluindo remuneração 
variável, subsídios, remunerações, pagamentos a sistemas de previsão de 
poupança de longo prazo e outros pagamentos discriminados por gênero.

102-35 
102-36 
201-3

3.1. Relações Trabalhistas

Remuneração média e sua progressão distribuídas por 
gênero, faixa etária e categoria profissional.
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Informação 
sobre pessoas

Organização do tempo de trabalho.Organização do trabalho

Segurança

Relações sociais

Treinamento

102-8

Número de horas de ausência.

Condições de saúde e segurança no local de trabalho.

Organização do diálogo social (incluindo procedimentos para 
informar e consultar os colaboradores e negociar com eles).

403-1

102-41

3.9. Diálogo social

3.9. Diálogo social

3.9. Diálogo social

3.2. Gestão de talentos

3.2. Gestão de talentos

3.4. Acessibilidade e pessoa com deficiência

3.3. Diversidade

3.3. Diversidade

Políticas implementadas na área de treinamentos.

Número total de horas de treinamento por categoria profissional.

Acessibilidade universal das pessoas. 

Medidas adotadas para promover a igualdade de tratamento e de 
oportunidades entre mulheres e homens.

Acessibilidade

Igualdade
103-2

103-2

103-2

404-1

404-2

Planos de igualdade (Capítulo III, da Lei Orgânica 3/2007, de 22 
de março, para a igualdade eficaz entre mulheres e homens).

103-2

Percentual de colaboradores abrangidos por acordos 
coletivos de trabalho por país.

Medidas destinadas a facilitar o equilíbrio entre a vida profissional e a 
pessoal e a incentivar a utilização solidária dessas medidas pelos pais.

Equilíbrio dos acordo coletivos de trabalho (especialmente no campo da 
saúde e segurança no local de trabalho).

403-1 
403-4

401-3

403-2

Acidentes de trabalho, especialmente sua frequência e gravidade, 
assim como as doenças ocupacionais, distribuídos por gênero.

403-2 
403-3

3.8. Segurança
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Divulgação sobre 
colaboradores

Igualdade

Divulgações 
sobre direitos 
humanos

Aplicação de procedimentos de due diligence na 
área dos Direitos Humanos.

Políticas contra todos os tipos de discriminação e, quando apropriado, 
integração de protocolos contra o assédio sexual e assédio baseado em gênero.

Medidas adotadas para promover o emprego

Protocolos contra o assédio sexual e assédio baseado em gênero.

103-2
404-2

3.1. Relações Trabalhistas
3.2. Gestão de talentos
3.3. Diversidade

3.3. Diversidade
2.6. Prevenção ao assédio

2.5. Direitos humanos

2.5. Direitos humanos

2.5. Direitos humanos

2.5. Direitos humanos
3. Pessoas

2.3. Combate à lavagem de dinheiro

2.6. Prevenção ao assédio103-2

414-2

412-1

102-17, 419-1
411-1

103-2

103-2

103-2

Divulgações 
sobre combate à 
corrupção e suborno

Prevenção dos riscos de violações dos Direitos Humanos e, quando 
apropriado, medidas para mitigar, administrar e reparar os possíveis 
abusos cometidos.

Reclamações sobre casos de violações de direitos humanos.

Medidas para combater a lavagem de dinheiro.

Promoção e cumprimento das disposições das convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho relativas ao respeito pela liberdade 
de associação e ao direito à acordo coletivo de trabalho; eliminação da 
discriminação com relação ao emprego e ocupação; eliminação do trabalho 
forçado ou obrigatório; e a abolição efetiva do trabalho infantil.
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Divulgação sobre 
sociedade

Relações mantidas com 
representantes das 
comunidades locais e as 
modalidades de diálogo.

Impacto da atividade da Sociedade no emprego e no 
desenvolvimento locais, nas vilas e aldeias locais e no país.

203-1 
204-1

4.1. SDG 4 
4.2. SDG 10 
4.3. SDG 8 
6. Ações de prevenção ao Covid-19

4.1. SDG 4 
4.2. SDG 10 
4.3. SDG 8 
6. Ações de prevenção ao Covid-19

4.1. SDG 4 
4.2. SDG 10 
4.3. SDG 8

4.5. Fornecedores 

4.5. Fornecedores 

4.5. Fornecedores 

4.5. Fornecedores 

4.4. Consumidores

2.7. Contribuinte responsável

2.7. Contribuinte responsável

2.7. Contribuinte responsável

Outsourcing e fornecedores

Relações mantidas com representantes das 
comunidades locais e as modalidades de diálogo.

Ações de associação ou patrocínio. 102-13
203-1

103-3

102-43

Consumidores

Sistemas de reclamações recebidas e de suas resoluções.

Medidas para a saúde e segurança dos consumidores.

Informações tributárias

Impostos sobre lucros pagos.

Lucros obtidos por país.

Subvenções públicas recebidas.

Consideração sobre as relações com fornecedores e 
subcontratados de sua responsabilidade.

Inclusão da questão social, de igualdade de gênero e 
ambiental na política de compras.

102-9, 308-1 
308-2, 407-1 
409-1, 414-2

308-1, 308-2

416-1

418-1

Sistemas de supervisão e auditoria e sua resolução.
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