ESG
Aquecimento
global e
emissão de
carbono

Gestão de
resíduos

Poluição da
Água

Biodiversidade

Biodiversidade
Biodiversidade
Eficiência energética
Gestão de resíduos

Ambiental
Eficiência
Energética

Classificação
Gestão de resíduos
Gestão de resíduos
Gestão de resíduos

Escassez de água
Poluição do ar e da água
Aquecimento global e emissão de carbono
Aquecimento global e emissão de carbono
Eficiência energética
Eficiência energética
Aquecimento global e emissão de carbono
Gestão de resíduos

Environmental
Ações
Coleta Seletiva para reciclagem e tratamento de resíduos
Coleta de Lixo Orgânico
Lixeiras e insumos seletivos
Ação de compostagem orgânica em conjunto com a Associação do
bairro Vl. Clementino
Utilização de composto orgânico na jardinagem
Utilização de refletores solares
Instalação de kit pet (sacos biodegradável) no jardim da
Cinemateca
Captação de água do lençol freático para utilização como reuso na
central de ar condicionado e reserva técnica dos hidrantes
Limpeza das Caixas de Gordura e Esgoto
Compensação ambiental de mudas da mata atlântica na supressão
de arvores mortas.
Plantio de mudas diversas no ambiente interno e externo
Central de água gelada que reduz o consumo de energia
Substituição das lâmpadas convencionais por leds.
Bicicletário
Uso de Asfalto Ecológico
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Social
Ações
Abertura dos espaços internos para as
Satisfação dos clientes
atividades da comunidade ao entorno e ao
/Relacionamento com a comunidade público em geral
Proteção de dados e privacidade
Firewall instalado nos servidores
Proteção de dados e privacidade
Antivírus nos equipamentos
Desenvolvimento do novo site da Cinemateca
Proteção de dados e privacidade
seguindo as LGPD.
Proteção de dados e privacidade
Utilização de Banco de Nobreaks
Utilização de SPDA (Sistema de Proteção
Proteção de dados e privacidade
contra descargas atmostéricas)
Inclusão de colaboradores PCD e processos
de seleção sem discriminação por raça, religião
Diversidade e inclusão da equipe
e gênero.
Formação na Brigada de Incêndio com
Engajamento dos funcionários
engajamento de 100% dos inscritos.
Satisfação dos
clientes/Relacionamento com a
Ação de compostagem orgânica em conjunto
comunidade
com a Associação do bairro Vl. Clementino
100% dos colaboradores CLT´s, com
Respeito aos direitos humanos e às benefícios VR/VA ,VT. Estão sendo feitos
leis trabalhistas
estudos para a implantação de Plano Saúde.
Respeito aos direitos humanos e às
leis trabalhistas
Distribuição de EPI´S (NR 6)
Respeito aos direitos humanos e às
leis trabalhistas
Laudos de Ergonomia NR 17
Satisfação dos clientes
Bicicletário
Satisfação dos clientes
Plataforma elevatória para acessibildiade
Satisfação dos clientes
Piso tátil para acessibilidade
Sanitarios e vagas de estacionamento para uso
Satisfação dos clientes
de idosos e PCD´s
(Treinamento das Normas Regulamentadoras
Engajamento dos funcionários
do Ministério do Trabalho
Classificação

ESG
Respeito aos
direitos humanos
e às leis
trabalhistas

Satisfação dos
clientes
/Relacionamento
com a
comunidade

Proteção de
dados e
privacidade

SOCIAL

Eficiência
Energética

Diversidade e
inclusão da
equipe

Engajamento dos
funcionários
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ESG
Relação com
entidades do
governo e
políticos

Composição
do Conselho

Relação com entidades do governo e políticos
Relação com entidades do governo e políticos

GOVERNANÇA
Existência de
um canal de
denúncias

Auditoria

Conduta
corporativa

Classificação
Composição do Conselho
Composição do Conselho
Composição do Conselho
Estrutura do comitê de auditoria
Conduta corporativa
Remuneração dos executivos

Relação com entidades do governo e políticos
Relação com entidades do governo e políticos
Relação com entidades do governo e políticos
Existência de um canal de denúncias.
Conduta corporativa
Conduta corporativa
Conduta corporativa
Conduta corporativa
Conduta corporativa

Governance
Ações
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Composição do Consultivo
Auditoria Independente
Manual de compras e Contratações
Manual de Recursos Humanos com politica de cargos e Salários
Contrato de Gestão com o Ministério do turismo para gestão da
Cinemateca por cinco anos
Comissão de Avaliação
Convenio com a prefeitura de SP, concedido nos termos da Lei ne
11.793/1995, que tem por objeto apoiar o desenvolvimento e
a manutenção das atividades da SAC.
SPCINE - Empresa de cinema e audiovisual de São Paulo S.A.
Agência Nacional do Cinema
Site com canal de ouvidoria
Obtenção do AVCB
Seguro Predial da Unidade Vila Clementino
Politica de treinamento
Politica de Voluntariado
Transparência dos documentos de gestão
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