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Agradecimento

Com uma trajetória de negócio que coincide 
com a consolidação do setor de concessões 
rodoviárias no Brasil, nós, da EcoRodovias, bus-
camos ser protagonistas e liderar pelo exemplo 
na incorporação de critérios ambientais, sociais 
e de governança (ESG, na sigla em inglês) em 
nossa estratégia.

Nos últimos anos, essa agenda avançou em 
nossas rotinas de trabalho e nas decisões da 
alta liderança. Nada mais natural do que bus-
carmos comunicar esse amadurecimento ao 
mercado – além de reforçar, cada vez mais, a 

conexão entre aquilo que fazemos e as expecta-
tivas de nossos stakeholders.

É nesse ponto de nossa jornada que você entra.

Ao participar de nosso processo de formulação 
de estratégia e análise de gestão ESG, você con-
tribui para o amadurecimento do Grupo e sinaliza 
aspectos que não podem passar despercebidos 
do relacionamento que mantemos com o mer-
cado. Também nos indica pontos de melhoria e 
fornece sugestões que serão incorporadas no 
discurso e na prática das unidades de negócio.

Este documento presta contas sobre os resul-
tados desse processo, exibindo em primeira 
mão nossa listagem de temas materiais ESG. 
Mais informações serão detalhadas no Relatório 
Anual de Sustentabilidade 2020, a ser lançado 
em abril de 2021.

Mais uma vez, muito obrigado por sua participação!
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Nossa jornada ESG
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Desde suas origens, no final da década de 1990, a EcoRodovias tem a preocupação com 
a sustentabilidade, algo que está inclusive em seu nome. Hoje com mais de 4 mil colabo-
radores, dez concessionárias de rodovias e um ativo portuário, acumulamos nesses anos 
uma experiência que nos habilitou a incorporar, gradativamente, aspectos ESG ao modo de 
operar e planejar nossas atividades.

Entre as práticas adotadas, destacam-se:

Responsabilidade social –  investimos em diversos projetos so-
ciais por meio de recursos próprios e incentivados, com destaque 
para o programa Ecoviver, que está em seu 15º ano de existência 
e já beneficiou  354.932  estudantes e 13.303 professores de 40 
cidades do país.

Diretrizes de Sustentabilidade –  constituídas em diálogo com 
a estratégia, estão compiladas em um documento que norteia a 
atuação e os compromissos da Companhia nos aspectos ESG.

Comitês e governança –  contamos com o Comitê de Sustentabili-
dade corporativo, atuante no assessoramento da Diretoria-Executiva, 
e com dez comitês de sustentabilidade presentes nas concessões 
rodoviárias, além de uma estrutura dessa natureza no Ecoporto. 
Além disso, temos um Conselho de Administração com três mem-
bros independentes, um dos quais do sexo feminino, e atendemos 
aos requisitos do Novo Mercado, segmento mais exigente da bolsa 
brasileira. Recentemente, conquistamos a certificação ISO 37001.

Compromisso global –  atuamos em aderência ao Pacto Global das 
Nações Unidas, à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Em relação aos ODS, mantemos uma matriz com 
os nossos ODS prioritários e, para estes objetivos, estabelecemos 
compromissos, indicadores de acompanhamento e metas.

Critério de remuneração –  aplicamos critérios ESG há seis anos 
à remuneração variável de executivos e colaboradores. Entre eles, 
estão redução de emissões de CO2 e participação na carteira do 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da bolsa brasileira. Em 
2020, fizemos parte do ISE pelo décimo ano consecutivo.

Diversidade e inclusão –  em 2020, demos continuidade ao nosso 
projeto de diversidade, por meio da atuação em quatro pilares: mu-
lheres, LGBTI+, PCD e raça. Com base em um comitê corporativo e 
grupos de afinidade, foram realizadas diversas ações com o objetivo de 
disseminar a engajar nossos colaboradores na temática de diversidade 
e inclusão. Entre elas, estão rodas de conversa com todos os funcioná-
rios para discussão sobre temas relacionados a raça, LBGTI+, PCDs e 
mulheres; parcerias com empresas especializadas para contratação de 
grupos minorizados; apoio ao Livres e Iguais da ONU; manifestação pú-
blica de apoio aos padrões de conduta na frente LGBTI+ propostos pela 
ONU; mentoria feminina e mentoria para homens; e grupos de afinidade 
e encontros LGBTI+ e raciais; e revisão de processos de seleção e con-
tratação para eliminar barreiras à convocação de grupos minorizados.

Gestão climática –  desde 2013, neutralizamos todas as nossas 
emissões diretas (Escopo 1) e todas as emissões indiretas calcula-
das (Escopos 2 e 3), por meio da aquisição de Créditos de Car-
bono no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  (MDL) 
da ONU. A comprovação da eficiência de nossa gestão climática é 
nossa pontuação (A- Liderança) no CDP em 2020, e nossa entrada 
no Índice de Carbono Eficiente da B3 (ICO2) .

Nossa jornada ESG
Materialidade –  realizamos, há mais de dez  anos, consultas aos 
públicos de relacionamento da EcoRodovias (usuários, colaborado-
res, imprensa, governo, fornecedores, acionistas, investidores etc.) 
para mapear os temas mais relevantes para a Companhia.



Em 2020, a EcoRodovias voltou a lançar um 
olhar para o negócio e sua rede de relações, por 
meio de um processo de materialidade, a fim de 
identificar os temas ESG mais pertinentes para 
a Companhia e para os stakeholders do merca-
do financeiro (buy side, sell side, bancos, fundos 
de pensão, organização sem fins lucrativos de 
mobilização de capital e agências de rating).

A materialidade teve como diferencial estar ali-
nhada ao Planejamento Estratégico, fornecendo 
insumos para o pensamento de longo prazo do 
Grupo. Sua participação, na condição de stake-
holder, contribuiu para esse processo.

A materialidade foi feita simultaneamente a uma ava-
liação de percepção e pontuação ESG, promovida 
por consultoria especializada. Foram cinco etapas: 

 identificação de grandes temas ESG; 

 priorização de temas por meio de entrevistas 
e consulta on-line; 

 análise dos resultados e detecção do score e 
da percepção ESG pela Companhia; 

 validação dos temas com a liderança; e 

 desenvolvimento futuro de recomendações 
para a reflexão estratégica, com análise 
SWOT de sustentabilidade.

A participação desse grupo de investidores, do qual você faz parte, foi fundamental para definirmos 
uma abordagem mais arrojada de divulgação e sensibilização sobre a agenda ESG de forma global.

Na etapa de priorização de temas materiais, fizemos consultas com os seguintes públicos:

Confira alguns dos temas destacados pelos consultados:

OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO

TARIFA

ENDIVIDAMENTO

ARCABOUÇO REGULATÓRIO

TRÁFEGO

RELACIONAMENTO COM GOVERNO

GOVERNANÇA

CORRUPÇÃO LICENÇA AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

QUALIDADE DOS ATIVOS

TIR DO ATIVO NOVOS LEILÕES

PRAZO DAS CONCESSÕES

TRANSPARÊNCIA

261colaboradores 86 membros da comunidade

42 fornecedores 25 reguladores

26 membros do setor público 604 usuários

24 investidores 6 executivos e líderes
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O olhar do mercado



1. ÉTICA, INTEGRIDADE E COMBATE À CORRUPÇÃO

2. EXCELÊNCIA OPERACIONAL

3. INOVAÇÃO

4. QUALIFICAÇÃO DO CAPITAL HUMANO

5. SEGURANÇA VIÁRIA

6. NOVOS NEGÓCIOS

7. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8. CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS

9. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

10. RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DE PROJETOS E OBRAS

11. SAÚDE E SEGURANÇA DE COLABORADORES E TERCEIROS

12. MUDANÇAS CLIMÁTICAS*

Na consolidação dos temas ESG mais relevantes 
para o negócio, evoluímos para uma lista de 12 tópi-
cos materiais, que incluem destaques dos investido-
res – tais como gestão de riscos e impactos ambien-
tais de projetos e obras, ética, integridade e combate 
à corrupção e desempenho econômico-financeiro.
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Nossos temas materiais



A EcoRodovias mantém diversos canais para 
prestar contas sobre seus temas ESG. Você, 
investidor, pode consultar dados nos sites de 

Sustentabilidade e de Relações com Investidores 
e no Relatório Anual de Sustentabilidade, 

verificar documentos específicos ou tirar dúvidas 
com as áreas de Sustentabilidade e Relações 

com Investidores.

E-mail: invest@ecorodovias.com.br.

Grupo EcoRodovias  
Rua Gomes de Carvalho, 1.510,  

3º andar – Vila Olímpia, São Paulo/SP  
Telefone: +55 (11) 3787-2667  

www.ecorodovias.com.br

A consulta aos investidores também permitiu uma análise de 
aderência da EcoRodovias quanto aos temas ESG apontados 
como de maior relevância pelos investidores consultados. 

Examinamos as políticas, as práticas e os investimentos 
relacionados aos pilares ambiental, social e de governança 
e chegamos a um score  ESG consolidado, que indica 
oportunidades de melhoria em algumas esferas e aponta 
fortalezas da atuação do Grupo. 

Os resultados contribuirão para a gestão do Grupo e para investimentos 
mais direcionados, conforme as demandas dos públicos.

Score ESG
PARA SABER MAIS
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