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Apresentação
Com seu primeiro Relatório de Sustentabilidade,
a NTS apresenta a seus principais stakeholders –
investidores, empregados, clientes, fornecedores,
outras empresas do setor e representantes de
órgãos públicos e das comunidades locais – os
principais avanços registrados na gestão de sustentabilidade da Companhia em 2019.
Seu conteúdo foi produzido de acordo com as
diretrizes da Global Reporting Initiative, organização não governamental que estabelece
padrões mundialmente aceitos para relato de
performance corporativa. Além dos destaques
do ano, o Relatório apresenta um sumário do
desempenho da NTS nos âmbitos financeiro, de
saúde e segurança, social, ambiental e operacional. E também aborda a estratégia e a visão
de futuro da companhia diante das muitas transformações que já ocorrem no mercado brasileiro
de transporte de gás natural. GRI 102-46

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Créditos
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Mensagem do Presidente

GRI 102-14

Olá a todos.
Este é o primeiro Relatório de Sustentabilidade da
NTS – um documento que apresenta nossas principais realizações em 2019 e resume as operações e a estratégia de longo prazo da Companhia,
além da gestão dos impactos sociais, ambientais
e econômicos de nossas atividades e o desempenho do ano em saúde e segurança. Trata-se,
também, de uma importante ferramenta de prestação de contas, em linha com a transparência
que pauta o relacionamento com todos os nossos
públicos. Foi um ano de muitos avanços, acompanhados pela dedicação incansável à segurança e
aos valores fundamentais da NTS: respeito à vida
e ao meio ambiente, integridade, foco em resultado e postura de dono.
No âmbito regulatório, atuamos em conjunto
com a Associação de Empresas de Transporte
de Gás Natural por Gasoduto (ATGAS) de forma
objetiva, identificando oportunidades e defendendo nossos posicionamentos no contexto do
programa Novo Mercado de Gás, apresentado

pelo governo federal. A abertura do mercado
já está incluída na estratégia de longo prazo;
iniciamos a prospecção de potenciais novos
clientes, bem como a revisão de modelos de
contratação e prestação de serviços. A solidez
e a eficiência de nossa gestão foram apresentadas mais uma vez perante os principais players
do segmento, durante o evento Rio Pipeline
2019 – no qual conseguimos nos aproximar, de
forma muito positiva, de clientes potenciais e da
comunidade atuante no setor de transporte de
gás em geral.
Rumo a esse novo momento, aprimoramos o foco
na saúde e na segurança. Com a implantação do
Programa Zero Dano, conseguimos elevar ainda
mais os padrões de segurança em todas as nossas
instalações. Na cultura interna da companhia,
fortalecemos o cuidado com temas como comportamento seguro e prevenção de incidentes, entre os
empregados próprios e terceirizados. O sucesso da
iniciativa se reflete em indicadores extremamente
positivos em 2019, sempre em busca do objetivo de
zero incidentes. Estendemos o mesmo nível de

Sumário GRI

Créditos
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precaução às avaliações de impactos sobre a
fauna e a flora das regiões onde atuamos e aos
processos de licenciamento ambiental, sempre em
conformidade com as legislações pertinentes.

No campo operacional, alcançamos marcos
como a implantação de sistema de gestão da integridade nos gasodutos críticos, o uso da interface ConnectGás e a realização de dezenas de
investigações e reparos em dutos. Tudo isso na
preparação para o grande passo a ser dado até
2021: a primarização das operações de campo, hoje realizadas pela Transpetro – Petrobras
Transporte S.A, subsidiária integral da Petrobras
no ramo de operação e manutenção de dutos.
Com a contratação de novos integrantes para
as equipes e a construção do Centro de Controle Operacional em nossa sede, estamos no
caminho certo. Os talentos que estão chegando
podem ter certeza de que os acolheremos em
um ambiente muito positivo, referendado pela
consultoria Great Place to Work – que certificou
a NTS como uma das melhores empresas para
trabalhar no Brasil em 2019.

O bom desempenho na gestão de segurança e
meio ambiente foi repetido nos resultados financeiros, o que permitiu à NTS distribuir cerca de
R$ 2,8 bilhões aos nossos acionistas. Em 2019,
concluímos também o registro da Companhia
junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na
categoria B e obtivemos a classificação de risco
“AAA” (bra), o que afirma a confiabilidade do plano de negócios e a nossa saúde financeira.

Ainda no âmbito do impacto social positivo,
prosseguimos com a política de apoio e cuidado com as populações que vivem no entorno
de nossas operações. A preocupação com a
segurança das comunidades gerou ações como
o trabalho de avaliação da classe de locação
da malha de dutos, programa de integridade
voltado à segurança da população. Complementarmente, continuamos a patrocinar e a apoiar

2019 foi um ano de muitos avanços,
acompanhados pela dedicação
incansável à segurança e aos valores
fundamentais da NTS

Créditos
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projetos sociais, educativos e culturais que
beneficiam a população na área de abrangência
de nossas atividades, como o Conexões Musicais, iniciativa da Orquestra Sinfônica Brasileira.
São ações que integram nossa visão de sustentabilidade, em coerência com a Missão da NTS:
assegurar o transporte seguro e sustentável de
gás natural.
Essas conquistas foram devidamente reconhecidas pela sociedade e por nossos pares na
indústria. Fomos eleitos a melhor Companhia do
setor tanto no ranking Valor 1000 (do Valor Econômico) quanto na lista Melhores e Maiores (da
Exame). Reflexo do ano excepcional que conseguimos construir, com muito trabalho e dedicação. E acima de tudo, com foco na nossa Visão:
ser reconhecida como uma empresa de classe
mundial pela excelência na gestão do transporte
de gás natural, liderando a transformação desse
setor no Brasil.
Agradecemos a todos que participaram dessa
trajetória – empregados, acionistas, clientes,
fornecedores e parceiros – e desejamos uma
boa leitura.
Wong Loon
CEO
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Somos a Nova Transportadora do Sudeste S/A
(NTS), e transportamos gás natural por meio de
gasodutos que ligam empresas nos estados de
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro a terminais de gás natural liquefeito (GNL), a plantas
de processamento e ao gasoduto Brasil-Bolívia.
Em 2019, contamos com 87 empregados próprios e cerca de 1.100 trabalhadores terceirizados que cuidaram das operações de uma malha
de mais de 2 mil quilômetros, com capacidade
contratual de cerca de 158 milhões de metros
cúbicos (m³) de gás por dia. O volume transportado pela NTS em 2019 representou 52% do
total do gás natural transportado no país. Nossa
sede administrativa fica na cidade do Rio de
Janeiro (RJ). GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-6. 102-7
A NTS foi criada a partir da reestruturação da
Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG)
e suas subsidiárias integrais, controladas pela
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) – processo
que estabeleceu duas transportadoras distintas,
uma atuando no Sudeste e outra nas regiões
Norte e Nordeste do país. Em abril de 2017,

Estratégia e
visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

a Petrobras finalizou a operação de venda de
90% de suas ações para o Nova Infraestrutura
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP), gerido pela Brookfield Brasil
Asset Management Investimentos Ltda., entidade afiliada à Brookfield Asset Management. Na
mesma data, o FIP realizou a venda de parte de
suas ações na NTS para a Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. GRI 102-5
Em 2019, passamos a ser uma companhia
aberta, autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) a negociar valores mobiliários
em mercados regulamentados no Brasil como
categoria B. No mesmo ano, recebemos dois
relevantes reconhecimentos por nosso trabalho
e posicionamento no mercado: o 1º lugar no
ranking Valor 1000, do jornal Valor Econômico
(categoria Transportes & Logística) e melhor empresa no setor de transporte no prêmio Melhores
e Maiores, da revista Exame.
Trabalhamos de acordo com os seguintes princípios básicos: GRI 102-16

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

MISSÃO
Assegurar o transporte seguro e
sustentável de gás natural.

VISÃO
Ser reconhecida como uma empresa de classe mundial pela excelência na gestão do transporte de gás
natural, liderando a transformação
deste setor no Brasil.

Sumário GRI

Créditos
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VALORES
• Respeito à vida e ao meio ambiente: nosso compromisso é com a segurança dos
nossos empregados e das comunidades
por onde passamos, além da preservação
do meio ambiente.
•

Integridade: atuamos com transparência
e comprometimento em todas nossas
relações, pautando-nos pela legalidade.

•

Foco em resultado: não nos encantamos
com sofisticações desnecessárias. Concentramos nossos esforços no alcance
das metas e no foco em resultados.

•

Postura de dono: olhar além do resultado
imediato e tomar a melhor decisão para a
Companhia é a atitude de todos os nossos funcionários.
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Perfil

GRI 102-2

Nossas atividades abrangem a construção,
a instalação, a operação e a manutenção de
gasodutos na região Sudeste, para garantir o
transporte seguro e sustentável de gás natural.
Para tanto, fazemos a ponte entre os carregadores (empresas que detêm o controle do gás
natural) e os distribuidores, que entregam o gás
aos consumidores finais. Nossa capacidade de
transporte é totalmente contratada pela Petrobras, por meio de cinco contratos de transporte
de gás (ou GTAs, Gas Transportation Agreements) regulados pela Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Estratégia e
visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019
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A NTS em números – 2019

2.048 km

6 estações

44 pontos

3 pontos

de gasodutos

de compressão
de gás (4 próprias
e 2 terceirizadas)

de entrega

de interconexão

CADEIA LOGÍSTICA DE GÁS

CARREGADOR
Produção e Processamento
de Gás

TRANSPORTADORA

DISTRIBUIDOR

CONSUMIDOR

Transporte de Gás

Distribuição de Gás

Consumo de Gás
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Desempenhamos um papel importante na cadeia
energética da economia brasileira. Nossos gasodutos
suprem uma região responsável por cerca de 50% do
consumo total de gás no país. Operamos com autorizações de longo prazo, tendo 100% da capacidade
contratada (pela modalidade ship or pay). Estamos
aptos a prestar quatro tipos de serviços, como descritos a seguir:

Tipo de
serviço

Características

Serviço de
transporte
firme (STF)

O transportador se obriga a receber, movimentar e entregar, em base diária, a quantidade de gás solicitada pelo carregador.

Serviço de
transporte
extraordinário
(STE)

O transportador também se obriga a
receber, movimentar e entregar a quantidade de gás solicitada pelo carregador,
em base diária, mas é limitado ao prazo
máximo de um ano, podendo ser interrompido na hipótese de demanda por
contratação da capacidade disponível na
modalidade firme.

Serviço de
transporte
interruptível
(STI)

O transportador trabalha para receber,
movimentar e entregar, em base diária, a
quantidade de gás solicitada pelo carregador, sem garantia de continuidade.

Serviço
de troca
operacional
(STO)

Prestado a um ou mais carregadores, é
um serviço no qual o fluxo da capacidade
contratada difere, no todo ou em parte, do
fluxo físico, para uma operação eficiente
da instalação de transporte.

Estratégia e
visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Mapa da malha de
gasodutos da NTS
Confira no mapa a distribuição geográfica da nossa rede de transporte:

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI
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Governança corporativa
Um programa permanente de
compliance, apoiado pelo Comitê de Ética,
busca garantir a integridade dos nossos
processos de gestão
Nosso Estatuto Social define dois órgãos de
governança responsáveis pela administração da
NTS: GRI 102-18
•

•

Conselho de Administração, composto por
dez membros titulares e seus suplentes, eleitos em Assembleias Gerais de acionistas. É
o órgão de direção superior da Companhia,
com funções deliberativas, e
Diretoria Executiva, formada atualmente por
dois membros (Diretor Presidente e de Operações e Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores) eleitos em reunião do

Conselho de Administração. Sua composição é de no mínimo dois e no máximo cinco
diretores. Nossa Diretoria Executiva cuida da
administração dos negócios e da gestão dos
atos necessários para as atividades da Companhia (exceto aqueles cuja competência
seja atribuída ao Conselho de Administração
ou à Assembleia Geral).
Nossa estrutura de governança também conta
com um Conselho Fiscal de caráter permanente, que atua de acordo com as atribuições para
órgãos similares descritas na Lei de Sociedades
por Ações (Lei nº 6.404/76).

Sumário GRI

Créditos
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Ética e integridade
GRI 103 | 205, 103 | 206, 103 | 419

A integridade e a ética são dois dos nossos valores corporativos fundamentais. Mantemos um programa permanente de compliance, apoiado por
um Comitê de Ética e Integridade, que se reporta
ao Diretor Presidente, e um Departamento de
Compliance, que presta contas ao Diretor Jurídico
e é responsável pelo desenvolvimento do programa, em conjunto com a Alta Administração.
O Código de Conduta Ética Profissional da NTS
reforça o compromisso de seus empregados com
um tratamento justo e uma atuação de boa-fé, inclusive nas relações com seus concorrentes. Nossa meta é a preservação da nossa reputação e do
bom relacionamento com os concorrentes, com a
proibição de qualquer conduta ilegal ou antiética
dos empregados ao fazer negócios. Nosso Código
está aberto à consulta pública no link https://www.
ntsbrasil.com/codigo_de_conduta/.
O Código é aplicável a todos os conselheiros,
administradores, diretores, estagiários, trainees
e empregados (todos em conjunto definidos
como “Empregados”). Em 2019, não houve qual-

quer caso de corrupção, concorrência desleal
ou de práticas antitruste. GRI 205-3, 206-1
Também contamos com dois documentos formais referentes à gestão da integridade corporativa: a Política Antissuborno e Anticorrupção
e a Política de Divulgação de Informações (que
cobre as normas para comunicação de fatos
relevantes ao mercado). Ambos os textos foram
revisados e atualizados em 2019 e podem ser
consultados no site de Relações com Investidores da NTS (https://ri.ntsbrasil.com/codigo-de-etica-politicas-e-estatuto-social/), junto ao
Estatuto Social.
Em março de 2019, a Política Antissuborno e
Anticorrupção foi revisada e aprovada pela Alta
Administração. A Política tem como objetivo
assegurar que empregados e terceiros observem
os requisitos não apenas das Leis Antissuborno e
Anticorrupção, mas também as diretrizes da NTS,
de forma a garantir que durante a condução dos
negócios sejam adotados os mais elevados padrões de integridade, legalidade e transparência.

Atividades de compliance

GRI 205-1, 205-2

Nosso Programa de Compliance abarca as ações
referentes à gestão de conformidade e integridade. Realizamos o monitoramento do Programa de
Compliance de forma trimestral e a avaliação de
riscos de fraude e corrupção anualmente, visando ao aperfeiçoamento na prevenção, detecção e
combate a fraudes, conforme previsto na legislação e de acordo com as boas práticas.
Com um calendário permanente de treinamentos
periódicos, atualizamos nossos empregados a
respeito das boas práticas de integridade, questões sobre conformidade legal e alterações nas

políticas internas ligadas a esses temas. A Política
Antissuborno e Anticorrupção é comunicada a
terceiros com os quais mantemos ou manteremos
relação contratual, e demais parceiros comerciais,
dentre outros. Conforme apropriado, os treinamentos a terceiros aplicam-se primordialmente àqueles classificados como risco alto. Adicionalmente,
na frequência necessária, comunicamos a todos
os terceiros (em disposições contratuais ou de
outra forma) sobre a política de tolerância zero em
relação a suborno e atos de corrupção, enfatizando que negócios realizados com ou em nome da
NTS deverão cumprir tal política, visando seguir a
transparência na condução dos negócios.

Em 2019, revisamos e aprovamos nossa Política
Antissuborno e Anticorrupção, fundamentada
nos mais elevados padrões de integridade e
legalidade
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Promovemos, em 2019, diversas iniciativas de disseminação de conceitos constantes no Código de
Ética, como sessões de treinamentos, reuniões de
design thinking para debate do valor integridade,
o evento Conversas com Compliance (anual) para
debate e reforço de valores éticos, também tratados em reuniões mensais – dentre outras ações
utilizando diversas formas de comunicação.

Canal Confidencial

Em 2019, o evento Conversas com Compliance buscou reforçar valores éticos

As boas práticas de gestão de ética e de integridade recomendam a manutenção de mecanismos para acolhimento e investigação de denúncias e um canal de comunicação aberto ao
público com garantia de anonimato e sigilo das
fontes. Possuímos um Canal Confidencial: uma
linha direta com uma empresa independente,
terceirizada e especializada, que apura informações recebidas sobre relatos de má conduta
e comportamento suspeito, não ético ou ilegal,
assegurando sigilo absoluto, e encaminha para
o tratamento adequado de cada situação pela
área de Auditoria Interna, que recebe e investiga as denúncias e, posteriormente, reporta
para a Alta Administração. O Canal Confidencial
é amplamente divulgado aos empregados e
terceiros em geral, como parte do programa de
Compliance da NTS.

Créditos
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O Canal é acessível pela internet (https://canalconfidencial.com.br/nts/) ou por telefone (0800 721
5955) e atende nos idiomas português e inglês.

Controles internos

A NTS possui um processo permanente de
monitoramento e aprimoramento do seu ambiente de controles internos, implementado pela
Companhia à luz dos princípios emanados pelo
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) e da lei norte-americana Sarbanes-Oxley (SOX), com o objetivo
de proteger seus bens, conferir a exatidão e a
fidelidade de dados contábeis refletidos em suas
demonstrações financeiras, promover a eficiência
e estimular a obediência às diretrizes administrativas, leis e normas estabelecidas.
Os controles internos incluem livros e registros precisos; processos efetivos de compras;
processos efetivos de pagamento e; práticas
prudentes de contratação e remuneração de
pessoal. A disciplina na condução desse processo ao longo dos últimos anos resultou na
certificação do ambiente de controles internos
da NTS, pelo segundo ano consecutivo, livre de
deficiências. Esses controles são testados pela
área de Auditoria Interna.
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Além da Missão, da Visão e dos nossos Valores,
temos objetivos estratégicos principais que orientam nosso planejamento: gerar valor para nossos
acionistas; entregar resultados; gerar caixa estável
com excelência operacional e; garantir disponibilidade e confiabilidade da malha, respeitando a
vida e o meio ambiente. Buscamos cumprir esses
objetivos por meio de uma gestão que prioriza a
segurança e a integridade acima de tudo. A excelência operacional e a disciplina na alocação de
capital também são considerações fundamentais
em nossas decisões.
Em 2019, esses drivers estratégicos se traduziram em uma ênfase na gestão da segurança
e na prevenção de incidentes, pontos considerados fundamentais para a sustentabilidade
operacional e econômica da companhia. Além
disso, atuamos de forma destacada, por meio da
ATGAS, nos debates sobre o cenário regulatório
do mercado de gás, em um contexto em rápida
transformação. Mantivemos uma rígida disciplina financeira, de modo a potencializar nossos
resultados e prosseguimos com os avanços obtidos em temas ligados ao compliance e ao nosso
posicionamento institucional. Os resultados da
estratégia serão abordados no capítulo Desempenho em 2019. GRI 102-12

Estratégia e
visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Créditos

14

Gestão de riscos

Encontro Anual 2019
Reunimos nossos empregados, em
11 de abril, na Villa Riso (RJ), para a
segunda edição do encontro anual da
Companhia – focado no espírito de
equipe, com diversas atividades sobre
o tema. A surpresa do dia ficou por
conta da ex-jogadora de basquetebol
Hortência, que apresentou uma palestra
sobre motivação no desenvolvimento
de carreira e no trabalho coletivo. O
evento acontece sempre no mês de
aniversário da NTS e é um momento
para compartilhar a estratégia para o
próximo ano.

A NTS, em 2018, iniciou a implementação do modelo de Enterprise Risk Management (ERM) com
base nos princípios emanados pelo Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e ISO 31000, realizando o levantamento dos principais riscos estratégicos e planos
de ações correspondentes para mitigá-los.
Em 2019, estabelecemos um modelo de governança do ERM, incluindo a criação de um Comitê de Gestão de Riscos e a definição de papéis
e responsabilidades dos diversos atores envolvidos nesse processo. Além disso, desenvolvemos uma norma de gestão de riscos contendo
as atribuições de cada nível de governança e
as ações necessárias para a implantação e a
manutenção do processo de gestão de riscos
de maneira recorrente.
Em 2020, a Companha dará continuidade ao
processo, à luz dos princípios constantes na
norma e no modelo de governança estabelecidos em 2019.
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Visão de sustentabilidade

Nossa visão de sustentabilidade se baseia na
ideia de negócios que geram valor para os acionistas e demais stakeholders – apoiando o fortalecimento social, a manutenção e a melhoria da
saúde e da segurança dos nossos empregados e
das comunidades afetadas por nossas atividades,
além da minimização dos impactos ambientais
negativos. Para tanto, contamos com uma Política
de Sustentabilidade, que estabelece nossos princípios e compromissos no tema, sintetizados em
quatro fundamentos:
•
•
•

•
•

atuar com compromisso com a saúde
e a segurança;
reduzir os riscos e impactos diretos;
construir um ambiente saudável de trabalho
e atuar com ética, transparência e conduta
moral;
construir e fortalecer parcerias no entorno das
operações e;
garantir a gestão da qualidade nas nossas
operações.

Estratégia e
visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI
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Materialidade GRI 102-43, 102-44

Estratégia e
visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

com os temas prioritários, que foi validada por
nossa Alta Administração. Estudos setoriais e
documentos internos forneceram os fundamentos para esse processo, complementado com
consultas às lideranças da NTS e aos investidores, empregados, clientes, fornecedores, outras
empresas do setor e representantes de órgãos
públicos e das comunidades locais. GRI 102-40,

Parte fundamental da gestão de sustentabilidade é a nossa matriz de materialidade: a relação
de aspectos que refletem impactos significativos
(econômicos, ambientais e sociais) da organização ou influenciam as avaliações e decisões dos
nossos stakeholders. O processo é importante
para a consolidação da estratégia de engajamento e comunicação com os públicos com os
quais nos relacionamos, cujas demandas e necessidades passam também a ser consideradas
em nosso planejamento. Para orientar a construção deste primeiro Relatório de Sustentabilidade
de acordo com as diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI), definimos previamente a matriz
de materialidade.

102-42, 102-43

O processo incluiu a identificação dos principais impactos das atividades da NTS e os
públicos impactados por nossas atividades; o
levantamento das percepções desses públicos a respeito dos impactos e; a análise das
informações obtidas e a composição da matriz

Entenda mais sobre os temas materiais e os impactos relacionados a cada um deles no quadro na página a seguir. Além da descrição, o quadro também
traz a relação entre os temas e os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela
Organização das Nações Unidas (ONU).

A análise dessas informações resultou em
uma lista de 10 temas considerados materiais,
apresentados na matriz a seguir. Os temas estão
organizados de acordo com sua relevância relativa para os públicos externos (no eixo vertical)
e para nossa alta liderança (no eixo horizontal).

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Créditos
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Matriz de materialidade

3,0

 aúde e segurança nas
S
operações
Integridade no sistema de
dutos

2,5
PERSPECTIVA DOS PÚBLICOS

Relatório de
Sustentabilidade
2019

 tração e desenvolvimento
A
de pessoas
 elacionamento com a
R
comunidade local

2,0

 elacionamento com o
R
governo e stakeholders

1,5

 roteção e integridade das
P
faixas de servidão
Ética e conformidade

1,0

 ás natural na matriz
G
energética
Retorno para o acionista

0,5

Impactos socioambientais
nas comunidades do
entorno

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

PERSPECTIVA DA LIDERANÇA

2,5

3,0
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Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Objetivo do tema

Sumário GRI
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ODSs relacionados

1. Saúde e segurança nas operações

Desenvolver mecanismos que garantam a integridade dos trabalhadores e prestadores de
serviços, bem como dar treinamento às comunidades locais para uma resposta efetiva em Saúde e segurança
caso de situações de emergência

Interno e externo

meta 8.8

2. Integridade de dutos

Investir em tecnologias que previnam corrosões dos dutos, técnicas e equipamentos que
auxiliem na detecção de vazamentos e monitoramento efetivo de todo o sistema

Indicadores SASB

Interno e externo

meta 9.1

3. Atração e desenvolvimento de pessoas

Oferecer benefícios atrativos, promover um ambiente de trabalho saudável e mecanismos
que permitam o desenvolvimento de talentos e retornos sobre o desempenho

Emprego
Treinamento e educação

Interno

meta 4.4

4. Relacionamento com a comunidade local

Desenvolver o engajamento de comunidades locais com foco no diálogo transparente,
suporte para o desenvolvimento local e para a licença social para operar

Comunidade local

Interno e externo

meta 16.7

5. Relacionamento com o governo
e stakeholders

Atuar como agente de mudança, buscando a uniformização de leis federais e estaduais;
interface junto ao governo para atração de investimentos e desenvolvimento da infraestrutura do gás no país

Engajamento de stakeholders

Interno e externo

meta 11.a

6. Proteção e integridade das
faixas de servidão

Acompanhar a manutenção e a integridade das áreas com instalação de gasodutos;
interface com a Transpetro e monitoramento do relacionamento com proprietários
dessas áreas

Indicadores SASB

Interno e externo

meta 9.1

7. Ética e conformidade

Promover a conduta ética nas relações em toda a cadeia de valor, combatendo qualquer
tipo de corrupção e atuando em conformidade com leis e regulamentos

Combate à corrupção
Prática antitruste
Não conformidade

Interno e externo

meta 16.5

8. Gás natural na matriz energética

Articular a favor da criação de um mercado mais plural, competitivo e com expansão da
malha de gasodutos, que possibilite a utilização do gás natural em substituição a combus- Indicadores próprios
tíveis mais poluentes

Interno e externo

meta 7.1

9. Retorno para o acionista

Proporcionar um retorno positivo aos acionistas, por meio da excelência operacional,
otimização dos custos e gestão de riscos

Desempenho econômico

Interno e externo

meta 8.1

10. Impactos socioambientais
das operações no entorno

Mensurar, avaliar e tratar os impactos sociais e ambientais nos novos projetos de infraestrutura, com atenção desde os licenciamentos até a geração de impacto positivo

Impacto econômico indireto
Água, Emissões, Biodiversidade, Resíduos
Não conformidade ambiental

Interno e externo

meta 6.1
meta 16.6

meta 16.5

meta 7.1
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Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Plano Estratégico de
Sustentabilidade

Relação entre os temas materiais
e a estratégia da NTS

Em 2020, estamos envolvidos na
criação do primeiro Plano Estratégico de
Sustentabilidade da NTS, que vai estabelecer
metas, métricas e práticas que orientarão
ações que garantam um transporte de gás
cada vez mais sustentável. Como etapa da
construção do Plano, foi elaborado, em 2019,
o Guia de Indicadores de Sustentabilidade.
O Guia compila uma grande lista de
indicadores, todos correlacionados com
cada um de nossos temas materiais, e que
vão aferir o desempenho da Companhia nos
aspectos ambientais, sociais e econômicos
mais relevantes de nossas atividades.
O monitoramento desses indicadores
permitirá mensurar a efetividade das ações
do Plano Estratégico de Sustentabilidade
e quais são os temas que merecem mais
atenção da liderança.

O gráfico a seguir mostra a correlação entre os
temas materiais e os direcionadores estratégicos que orientam a nossa gestão. Os avanços
em uma determinada área da estratégia terão
impactos positivos, diretos e indiretos, no modo
como abordamos os temas materiais relacionados àquela área.

Gerar valor e entregar
a geração de caixa
operacional esperada
entre outras iniciativas
financeiras

Garantir disponibilidade de equipamentos,
confiabilidade e excelência operacional

 ás natural na matriz
G
energética

Integridade no sistema
de dutos

Retorno para o acionista

 roteção e integridade
P
das faixas de servidão

Sumário GRI

Créditos
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 aúde e segurança
S
nas operações

Alcançar zero
incidentes de
alto risco

Cumprir com
licenças, contratos,
requisitos legais e
regulatórios

Desenvolver capacidades organizacionais (cultura, treinamento e compliance)
 tração e desenvolvimento
A
de pessoas
Ética e conformidade

 elacionamento com a
R
comunidade local
 elacionamento com o governo
R
e stakeholders
Impactos socioambientais nas
comunidades do entorno

Financeiro

Clientes

Processos internos

Aprendizagem e conhecimento
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Perspectivas para o futuro
Os drivers estratégicos e a gestão dos temas
materiais apontam as prioridades que devemos
abordar nos próximos anos para garantir a sustentabilidade de nosso negócio. O foco principal dos esforços continuará a ser a segurança
operacional e a proteção da vida e do bem-estar
de todas as pessoas envolvidas nas atividades
da Companhia, direta ou indiretamente. Desenvolvemos uma cultura interna fortemente voltada
à segurança, baseada na confiabilidade técnica
do nosso pessoal. O alto grau de conformidade legal na gestão de meio ambiente, saúde e
segurança é considerado um dos nossos pontos
mais fortes.
O ano de 2021 marcará o início de uma nova fase
de nossa história. Completaremos o processo
de primarização (internalização) das operações
de campo na rede de transporte, que, desde a
fundação da NTS, foram desempenhadas pela
Transpetro. A transição envolverá não apenas
grandes investimentos em equipamentos, instalações e contratação de pessoal, mas também deve
incluir um amplo trabalho de disseminação interna
da cultura corporativa e de capacitação técnica e
gerencial. Em 2019, importantes iniciativas foram

implementadas, com destaque para o avanço da
construção do Centro de Controle de Operações
(CCO) na sede da Empresa.
As mudanças no panorama econômico e regulatório também influirão. O Projeto de Lei nº 6.407,
proposto em 2013 e ainda em tramitação no
Congresso Nacional, e a iniciativa do governo
federal conhecida como Novo Mercado de Gás
devem aumentar a concorrência no setor e elevar a atratividade do gás como combustível para
a indústria. Estamos cientes da necessidade de
acompanhar essas evoluções. Vamos trabalhar
para transformar nosso negócio de acordo com
a nova era. Estamos cientes dos desafios, como
novos entrantes no mercado e a revisão de regulamentos. E também das oportunidades, como a
possibilidade de diversificação das atividades e
a ampliação da carteira de clientes.

Gás natural na matriz
energética brasileira
O quadro ao lado mostra um sumário da participação do gás natural na matriz energética atual
do país, além de dados relevantes sobre nossa
presença no mercado.

Dados relevantes sobre o gás natural no Brasil e representatividade da NTS no mercado*

2019

gás na matriz energética BR

12,5%

projetos de gás inscritos nos leilões de contratação de energia elétrica / total de projetos

17,6%

gás contratado nos leilões de contratação de energia elétrica / total contratado

36,0%

gás produzido vs disponibilizado ao mercado

45,9%

gás malha NTS / total de gás mercado nacional

52,1%

Nº de projetos de transporte de gás no Plano Indicativo de Gasodutos (PIG)

2

*Fonte: Relatórios pré e pós-leilão da Acende Brasil; Boletim Mensal da Indústria do Gás do MME; Dados internos NTS;
Plano Indicativo de Gasodutos 2019 – EPE
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Do ponto de vista econômico-financeiro, vivemos, em 2019, um ano muito positivo, mantendo
sempre o foco na disciplina financeira. Somados
ao bom desempenho da gestão, comprovado
pelos principais indicadores econômicos, esses
ganhos possibilitaram a distribuição de retornos
aos acionistas ao fim do exercício.

O contexto do mercado em 2019
Para o mercado brasileiro de gás, 2019 foi um
ano de mudanças e expectativas, com a aprovação do Projeto de Lei nº 6.407, que alterou
várias normas dispostas na Lei nº 11.909 (“Lei
do Gás”), e a iniciativa do Novo Mercado de
Gás, lançada em julho de 2019, e que prevê um
novo paradigma para o setor, garantindo concorrência e competitividade.
No campo jurídico, passos importantes para a
consolidação do Novo Mercado de Gás incluíram um Termo de Compromisso de Cessação
(TCC) no qual a Petrobras se compromete a liberar acesso aos gasodutos e à toda infraestrutura
essencial ao setor, inclusive transportadoras,
além de abrir mão da participação em 19 das 27
distribuidoras estaduais, e a edição da Resolução nº 16 do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) – que estabelece diretrizes
regulatórias para a abertura do mercado.

Estratégia e
visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Acompanhamos todos esses movimentos de
forma atenta e propositiva, em diálogos com a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) e com o Ministério de
Minas e Energia por meio da Associação de
Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGAS). Entidade setorial fundada em
2017, a ATGAS consolidou, em 2019, seus comitês técnicos internos e vem contribuindo para
os debates acerca das principais demandas das
transportadoras de gás do país. GRI 102-12, 102-13

O Novo Mercado de Gás,
apresentado em 2019,
redefiniu os paradigmas
do setor

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Créditos
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A participação na Rio Pipeline
Participamos com destaque da Rio Pipeline 2019, um
dos maiores eventos nacionais voltados ao mercado
de transporte de gás natural. Painéis, fóruns, trabalhos
técnicos, workshops e cursos sobre temas de relevância
foram apresentados, entre 3 e 5 de setembro, para um
público que superou cinco mil pessoas. Nosso CEO, Wong
Loon, foi o chairman do evento e fez o discurso de abertura
do encontro, que teve como tema “Segurança e energia
conectadas com você”.
Nosso estande no evento (foto à esquerda) teve programação
intensa, apresentando as atividades da NTS e os principais
projetos em desenvolvimento. Entre os assuntos abordados,
estiveram o Programa Zero Dano, oportunidades de
carreira, Novo Mercado de Gás, integridade de gasodutos
e compliance, num total de 17 palestras. Representantes
da Companhia apresentaram 11 artigos em vários fóruns
técnicos, participaram de comitês técnicos e de workshops
sobre temas como responsabilidade social, segurança
operacional e tendências de mercado.
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Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho financeiro
Em 2019, nossos principais indicadores de desempenho financeiro apresentaram evolução em
comparação a 2018. Receita operacional líquida, lucro bruto, margem e lucro operacionais,
lucro líquido, EBTIDA e distribuição do valor
adicionado (DVA) tiveram resultados superiores
aos do ano anterior.
O EBITDA atingiu R$ 3,9 bilhões ao final de 2019,
com margem EBITDA apurada de 89,1%. Isso nos
permitiu remunerar os acionistas com distribuições
aprovadas de aproximadamente R$ 2,2 bilhões,
entre dividendos e juros sobre capital próprio no
último ano, além de restitui-los (via redução de
capital social) em R$ 624 milhões.
Os resultados da NTS em 2019 refletem principalmente o impacto macroeconômico da
inflação sobre o faturamento, combinado a
investimentos relevantes, disciplina de capital e
gestão eficiente da cadeia de suprimentos. Os
investimentos realizados, que somaram R$ 124
milhões (incluindo condicionantes ambientais no
montante aproximado de R$ 15 milhões), se voltaram principalmente à excelência operacional

Sumário GRI

Créditos
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GRI 103 | 201

nos sistemas de medição de gás e manutenções
de turbinas das estações de compressão.
Nas áreas de operação e engenharia, demos
continuidade à implantação de um software de
gestão da integridade, e concluímos a implantação de um sistema de interface com clientes
para programação logística (ConnectGás).
Também iniciamos investimentos em nosso
projeto estratégico de longo prazo, que envolve
a internalização das operações de organização
e métodos (O&M), incluindo a estruturação da
nova sala de controle operacional.

R$

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

3,9 bilhões

foi o total do EBITDA em
2019, resultado superior
ao de 2018

Demonstração de Valor Adicionado (DVA 2019) GRI 201-1
Valor econômico direto gerado (em milhares de R$)

2017

2018

2019

Receitas

5.043.247

4.759.942

5.215.967

Custos operacionais

-737.995

-777.034

-733.041

4.305.252

3.982.908

4.482.926

Valor econômico distribuído (em milhares de R$)

2017

2018

2019

Salários e benefícios de empregados

15.885

30.945

36.322

Pagamentos a provedores de capital

2.351.351

2.131.859

2.217.519

Pagamentos ao governo

1.826.493

1.566.634

1.861.285

111.523

253.470

367.800

4.305.252

3.982.908

4.482.926

Total

Investimentos na comunidade
Total
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2017

2018

2019

Salários e benefícios de empregados

0,4

0,8

0,8

Pagamentos a provedores de capital

54,6

53,5

49,5

Pagamentos ao governo

42,4

39,3

41,5

Investimentos na comunidade

2,6

6,4

8,2

Total

100

100

100

2017

2018

2019

4.112.460

4.040.892

4.406.215

81,9%

80,5%

83,1%

3.707.600

3.620.848

3.924.398

90,2%

89,6%

89,1%

Lucro líquido*

1.809.342

1.933.508

2.217.519

Dívida líquida*

5.032.650

4.891.082

4.445.149

Dívida líquida/EBTIDA

1,4

1,4

1,1

EBTIDA/ despesa financeira líquida

5,7

9,6

13,9

2.284.501

1.979.777

2.166.126

19.247

92.991

124.150

Kpis Financeiros

Receita líquida operacional*
Margem bruta
EBTIDA*
Margem EBTIDA

Distribuição (dividendos e JCP)*
CAPEX* (inclui condicionantes ambientais)
* em milhares de R$

Sumário GRI

Créditos

Outros destaques

Demonstração de Valor Adicionado (DVA 2019) GRI 201-1
Valor econômico distribuído (%)

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

• Rating AAA pela agência Fitch Ratings: obtivemos,
em janeiro de 2019, o rating AAA (o mais elevado) da
agência de avaliação de risco de crédito Fitch Ratings.
Isso reflete a confiança do mercado na solidez do plano
de negócios e na gestão da companhia. Esse rating foi
reafirmado em janeiro de 2020.
• Aprimoramento na relação com investidores: em abril
de 2019, obtivemos o deferimento junto à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) para nosso registro como
companhia aberta, categoria B. Foi a oportunidade
para investirmos também em uma governança mais
transparente no relacionamento com nossos investidores
e debenturistas durante todo o ano. O processo incluiu o
lançamento de um site de RI (https://ri.ntsbrasil.com/) com
todas as informações relevantes sobre o desempenho e a
gestão da Companhia.
• Implantação de sistema ERP (Enterprise Resource
Planning): A partir da implantação do sistema SAP
e da internalização das rotinas contábeis, contas
a receber, contas a pagar e gestão financeira (que
eram terceirizadas), os processos de gestão da área
ganharam em robustez.
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Desempenho operacional
A atividade de operação e manutenção de nossa
malha de transporte é executada pela Transpetro,
subsidiária da Petrobras contratada para operação da infraestrutura, da movimentação e da entrega do gás natural. Fazemos o acompanhamento e a certificação dos volumes movimentados na
malha de dutos, identificando a distribuição entre
os pontos de recepção e de entrega. GRI 102-9
A partir de 2021, assumiremos integralmente
essas atividades. Trata-se de um projeto estratégico de longo prazo, que inclui a contratação e a
formação de equipes especializadas e a construção de um centro de controle operacional, no
mesmo prédio onde está instalada nossa sede,
na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Em outubro de 2019, um bridging document
(documento que alinha os papéis e as responsabilidades das partes envolvidas em um projeto
conjunto) foi assinado pela NTS e pela Transpetro. O documento se refere especificamente às

respostas a serem dadas em caso de emergência, conforme o Contrato de Serviços de Apoio
Técnico ao Transporte de Gás – em especial, nos
aspectos em que há interações entre as duas
companhias. GRI 102-10
O tema material “Integridade do sistema de dutos” está diretamente ligado ao nosso desempenho operacional. Em 2019, intensificamos
os investimentos em tecnologias para detectar
e prevenir potenciais pontos de vazamento na
malha e a avaliação das regiões no entorno das
faixas de servidão. Com o apoio de uma consultoria externa, nosso corpo técnico analisou
todo o sistema em busca de pontos críticos e
de oportunidades de melhoria de performance. O trabalho incluiu também uma avaliação
geotécnica das regiões cobertas pelas faixas
de servidão.
Não houve vazamentos ou interrupções de fornecimento relevantes durante o ano; já o número

de incidentes de derivação clandestina (tentativa de furto) verificou um aumento significativo
em nossa malha. Registramos 10 casos do tipo
em 2019, um crescimento de 120% referente ao
ano anterior, com vazamento total de 1,72 milhão
de m3 de gás. GRI 306-3
Instalamos um total de 32 quilômetros de fitas
de advertência no gasoduto GASPAL (Rio de
Janeiro e São Paulo), com o objetivo de minimizar os eventos de derivações clandestinas
em nossos gasodutos, com base no fato de
que a finalidade da derivação são os dutos de
líquidos, e iniciamos a instalação de outros 200
quilômetros nos gasodutos GASCAR, GASTAU e GASPAL. Além disso, participamos, em
junho, do lançamento do Programa Integrado
Petrobras de Proteção de Dutos (Pró-Dutos),
iniciativa da Petrobras para prevenir furtos de
combustíveis da malha operada pela Transpetro. IF-GU-540a.3, IF-GU-540a.4

Créditos
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Destaques do ano

Os indicadores NTS apresentados abaixo e seus
respectivos atingimentos demonstram a capacidade da NTS em entregar o gás de forma segura e
sustentável.

Indicadores Operacionais NTS

2019

Disponibilidade das estações de compressão

99,5%

Gás não contado

0,07%

Disponibilidade dos sistemas de medição

89,6%

Recertificações

0,8%

Reclamações de clientes – Medição

0,41%

Tratamento de anomalias

94,8%

Controle de Integridade de Dutos

98,3%

Projeto SCC – Índice de performance

100%

Projeto Classe de Locação – Índice de performance

100%

• Projeto de SCC
a pressão máxima de operação dos
Na preservação da integridade
trechos que tiveram alteração da classe
do sistema, um dos projetos mais
de locação e vamos iniciar em 2020
relevantes foi um amplo levantamento
a troca de alguns trechos da malha
para detectar e prevenir falhas por
(totalizando 390 metros), de modo a
SCC (Stress Corrosion Cracking, ou
manter a estabilidade operacional e o
fragilização por corrosão sob tensão)
aproveitamento total da capacidade
nos dutos. O trabalho, iniciado em 2016,
de transporte. Em outros pontos,
teve continuidade em 2019. Neste ano,
instalaremos proteções extras nos dutos.
nossas equipes efetuaram mais de 70
escavações e inspeções para detectar
• Melhorias no sistema de medição
trincas e pontos de fragilidade nos
Concluímos, em 2019, um ciclo de 13
dutos e apontar medidas necessárias
projetos de melhoria no sistema de
para evitar falhas. O projeto segue em
medição do gás circulante na malha
execução em 2020.
de dutos, um trabalho que inclui a
inauguração de um novo ponto de
entrega/recebimento de gás em
• Avaliação de classe de locação
Cubatão (SP). Um amplo levantamento
As regiões cortadas pela malha de
dos equipamentos de medição verificou
dutos da NTS são avaliadas de acordo
a necessidade de modernização ou
com a quantidade e o tipo de habitação
de manutenção do sistema. Também
no entorno – a chamada classe de
empregamos um software que detecta
locação, que determina critérios
falhas de medição (que impactam
mínimos que devem ser adotados nos
diretamente o nosso faturamento).
dutos a serem instalados. Reduzimos
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O cumprimento de nossa Política de Sustentabilidade inclui o compromisso com a implementação de
sistemas e práticas de gestão de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade em todas as operações. Os objetivos são atingir o dano zero a nossos
empregados e comunidades vizinhas e prevenir
impactos ambientais negativos.
Essas prioridades se refletem no planejamento estratégico e na matriz de materialidade, e definem a
abordagem ambiental aplicada às nossas atividades e às diretrizes de relacionamento com nossos
stakeholders (incluindo empregados, comunidades, clientes, acionistas, fornecedores, entidades
de classe e instâncias do poder público).

Mais de 1.000

A cada nova atividade, desenvolvemos estudos e programas nas regiões influenciadas por
nossas ações, para identificar e avaliar impactos
positivos e negativos sobre trabalhadores, comunidades, fauna, flora, solo e demais recursos
naturais. Com isso, conseguimos definir medidas
para minimizar riscos e compensar consequências negativas. A gestão desses temas inclui as
seguintes iniciativas:

•

Programa de Monitoramento da Fauna: monitora a vida animal nas regiões impactadas
por nossas atividades e faz a avaliação de
alterações no ecossistema geradas pelas
operações.

•

Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental: busca estabelecer ligações
permanentes com as comunidades de entorno, com canais de comunicação sempre
abertos, campanhas informativas e educacionais sobre saúde, segurança e meio
ambiente, e recebimento de demandas da
população.

•

Estudo de Análise de Risco e Estudo de
Impacto Ambiental: identificam riscos e
impactos resultantes da instalação de um
empreendimento e propõem programas

hectares estão incluídos
no nosso Programa de
Compensação Florestal

e ações para eliminar, mitigar e gerenciar
os impactos e riscos detectados. Outros
estudos também podem ser solicitados em
função do tipo de empreendimento.

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Créditos

Programa de Compensação Florestal

Além das iniciativas já citadas, também mantemos
o Programa de Compensação Florestal, que
promove a restauração de florestas nativas em
áreas antropizadas e a compensação da vegetação
suprimida durante a instalação ou a operação
do empreendimento. O Programa nasceu em
2018, a partir da necessidade de cumprirmos um
compromisso de restaurar e compensar mais de
mil hectares, divididos entre Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais. Em 2019, uma auditoria
florestal apresentou um diagnóstico do estado da
manutenção em cada uma das áreas, e assumimos
os contratos de compensação florestal.
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Saúde e segurança
GRI 103 | 403

pu
In

ts
02 – Gerenciamento de riscos
03 – Requisitos legais e outros
04 – Desenho e construção das instalações

Nosso compromisso na gestão de saúde e
segurança é garantir que todos retornem para
casa com segurança ao final de cada dia, e que
nossos ativos sejam operados de maneira segura. Esse compromisso se baseia no cuidado
com os empregados e nossos contratados, com
as comunidades no entorno de nossas operações, e com o meio ambiente.
Temos certeza de que o zero dano é um objetivo
alcançável e, para isso, focamos em três áreas
de ação: melhorar instalações e equipamentos
por meio de tecnologia e inovação; implementar
um sistema de gestão integrada para melhorar
nossas práticas e procedimentos e; desenvolver
nosso pessoal e transformar a cultura de segurança da NTS.
Em 2019, desenvolvemos os 14 elementos do
Sistema de Gestão Integrada, apresentados no
diagrama ao lado:

05 – Competência,
treinamento e
conscientização

Plan

06 – Comunicação
e engajamento
14 – Análise
crítica e melhoria
contínua

Act

01 – Liderança,
comprometimento
e responsabilidade

Do

07 – Gestão
da informação
documentada
08 – Operação
e manutenção

Check

09 – Gerenciamento
da mudança
10 – Preparação e
resposta à emergência

11 – Gerenciamento de incidentes
e não conformidades
12 – Inspeções e auditorias
13 – Indicadores e desemprego

s
ut
p
t
Ou

Sumário GRI
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Cinco simulados de emergências foram realizados, três dos quais com desdobramentos para
crise, com acionamento do CCI (Comitê de Crise
Institucional). Ao fim do processo, nossa gestão
de segurança foi classificada como “Independente” de acordo com a Curva de Bradley da
Dupont – metodologia que indica o nível de
força da cultura de segurança dentro das organizações. Os simulados completos de mobilização foram realizados pela Transpetro e acompanhados pela NTS, tendo o objetivo de medir as
ações de prevenção contra incêndio.
Campanhas de comunicação e avaliações de
potenciais riscos foram conduzidas em conjunto
com a consultoria Dupont, reforçando a cultura
de segurança e identificando pontos de melhoria. Mais de 40 empregados foram treinados na
metodologia Incident Command System (ICS),
para gestão de emergências e crises. O treinamento em ICS foi realizado pela empresa Witt
O’Brien’s Brasil, renomada consultoria multinacional especializada em meio ambiente, gerenciamento de riscos, emergências e crises.
Não registramos qualquer caso de doença
ocupacional nem óbito de empregados em
2019. GRI 403-10
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A tabela abaixo mostra os percentuais de nossa
força de trabalho (segmentados os empregados
próprios e os trabalhadores terceirizados) que estão cobertos por sistemas organizados de gestão
de saúde e de segurança ocupacional, e o status
da verificação desses sistemas (verificado e/ou
certificado por auditoria interna e/ou externa).

No quadro abaixo, apresentamos um resumo
dos principais indicadores de saúde e segurança em 2019.

Créditos
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99,5%
dos trabalhadores são
cobertos por sistemas
de gestão de saúde e
segurança

Sistema de gestão de saúde e segurança

Indicadores de saúde e segurança NTS

2019

2019
Empregados*

Trabalhadores*

Número total de indivíduos

87

1.018

Número de indivíduos cobertos por um sistema de gestão de saúde e
segurança ocupacional

87

1.012

Percentual de indivíduos cobertos por um sistema de gestão de saúde
e segurança ocupacional

100%

99,5%

Número de indivíduos cobertos por um sistema de gestão de saúde e
segurança ocupacional, que foi auditado internamente

0

931

Simulado de emergência completo de mobilização

2

Simulado de emergência de mesa

5

Simulado de emergência de comunicação

7

Número de derivações clandestinas

10

Percentual de indivíduos cobertos por um sistema de gestão de saúde
e segurança ocupacional, que foi auditado internamente

0%

93,8%

17,5

Número de indivíduos cobertos por um sistema de gestão de saúde e
segurança ocupacional, que foi auditado ou certificado externamente

0

694

Número médio de horas de treinamento em saúde
e segurança por empregado no ano

*Empregados: colaboradores próprios da NTS. Trabalhadores: o conjunto da força de trabalho da Companhia, incluindo
terceirizados.
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Gestão ambiental

GRI 103 | 304

A prioridade da gestão ambiental, em 2019, foi a
resolução de pendências e passivos nas regiões
cobertas pela malha – em sua quase totalidade,
condicionantes de licenças ambientais que já
existiam antes mesmo da criação da Companhia, como projetos de compensação ambiental
não concluídos ou concluídos fora dos prazos
estabelecidos antes da privatização.
Na fase de projeto, mapeamos as áreas sensíveis, de modo a evitar a instalação dos ativos
em locais com risco de fragmentação do habitat. Porém, ainda não temos um indicador para
quantificar o impacto de nossas atividades sobre a biodiversidade. O acesso à floresta nativa
ao longo do traçado dos gasodutos permanece
como antes da obra de construção, bem como
os recursos hídricos. Não houve qualquer multa
ou registro de não conformidade significativos
relacionados ao atendimento das legislações ou
condicionantes ambientais em 2019. GRI 304-2,
307-1, 419-1

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI
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A restauração da Fazenda Santa Eufrásia

A Fazenda Santa Eufrásia foi construída na década de 1830 e hoje é uma das mais
importantes e bem conservadas obras arquitetônicas da região de Vassouras,
no Vale do Café (RJ). É a única fazenda particular tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Assumimos, em 2018, o
compromisso de restaurar a construção como medida compensatória, ligada à
implementação do gasoduto GASBEL II, que cruza o terreno da Fazenda. Em todas
as etapas do processo, a preservação da saúde, da segurança e do meio ambiente
foram prioritários, alinhados aos nossos Valores e à nossa Missão.
Realizado por duas empresas com experiência comprovada em obras de
restauração (a Construtora Biapó e o Centro de Estudos e Pesquisa 28), o
trabalho empregou soluções criativas (como a fabricação de materiais não
disponíveis no mercado). O Iphan acompanhou todo o processo, compartilhando
conhecimento e técnicas. Com a conclusão do restauro em 2019, sentimos o
orgulho de termos contribuído para a preservação de um importante monumento
histórico e cultural brasileiro.
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Desempenho econômico
e operacional em 2019

Água GRI 103 | 303, 303-1, 303-2

Emissões GRI 103 |305, 305-1, 305-5

Cuidamos da gestão de recursos hídricos tanto
em nossa sede, quanto nas instalações de campo e contratadas (obras e projetos). Na sede,
só há consumo de água potável, fornecida pela
concessionária local. Já nos ativos, há captação
de água superficial ou por poço, em alguns; e
abastecimento por caminhão pipa ou concessionárias, em outros; e, também, casos de captação superficial. Em nosso processo, não há uso
intensivo de água, pois é destinado principalmente aos aquecedores (sendo este em circuito
fechado, minimizando as perdas),

Iniciamos, em 2019, nosso processo de gestão ambiental, que inclui o monitoramento
de emissões, tendo como um dos marcos a
definição do padrão de gestão de emissões
atmosféricas, em dezembro. Como é o primeiro
ano de geração dos indicadores ambientais,
não há histórico para constatar mudanças. Os
números representam as emissões dos ativos
da malha no Rio de Janeiro e em Minas Gerais,
e no escritório-sede.

O padrão de gestão de recursos hídricos e
efluentes foi emitido em dezembro de 2019. Em
2020 será realizada a primeira apuração dos
indicadores relacionados, de modo que a meta
será estabelecida a partir de 2021. Em 2019, o
consumo foi referente apenas ao escritório-sede.
O consumo das instalações operacionais começará a ser computado em 2020. Em casos de
captação, serão mapeados e analisados cenários de estresse hídrico. Em 2019, compramos
de terceiros (concessionária local – captação
superficial) um total de 1.469,99 mL de água,
para consumo na sede. Descartamos 1.467,4
mL no mesmo período e o consumo totalizou em
2,59 mL. GRI 303-3, 303-4, 303-5

Os resultados referentes aos dados das emissões de geração de eletricidade, calor ou
vapor incluem dados da Transpetro, que operou
nossos ativos em 2019. Portanto, uma parcela
dessas emissões também poderá estar embutida no total reportado no relatório de sustentabilidade da Petrobras.

Resíduos GRI 103 | 306

Em 2019, fizemos pela primeira vez a apuração
da geração de resíduos de forma consolidada,
buscando mapear as contribuições de todas
as contratadas. Assim, não há resultados anteriores para avaliar as oscilações. Em 2019,
a empresa gerou 47,65 toneladas de resíduos
perigosos e 235,75 toneladas de resíduos não
perigosos. GRI 306-2

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Emissões diretas de gases de efeito estufa (tCO2 equivalente)1
Geração de eletricidade, calor ou vapor

Créditos
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2019
48.842,92

Transporte de materiais, produtos, resíduos, empregados e passageiros

N/D2

Emissões fugitivas

91,81

Total de emissões brutas de CO2
Emissões biogênicas de CO2 (tCO2 equivalente)

48.934,73
N/D2

1- Nos ativos da NTS, não há processamento físico-químico. Os fatores de emissões adotados no cálculo do indicador são
baseados em protocolos da EPA e MMA. Gases considerados: CO2 – dióxido de carbono, CH4 – metano, N2O – óxido nitroso.
2- Dado não disponível para o período relatado.

A métrica definida para relativizar as emissões
e gerar o indicador de intensidade foi a produção da NTS em Mm³ (13.801,73), normalizada
para as condições de 1 atm @ 20°C. Como resultado, a intensidade de emissões é de 3,55
TCO 2eq/Mm³. Em relação a outras emissões
significativas, nossos ativos emitiram 394,44 t
de NOx e 3,23 t de material par ticulado, com
base nos dados inventariados pela operadora
dos ativos NTS, a Transpetro. As emissões de
substâncias potencialmente destruidoras da
camada de ozônio (SDO) ainda não são monitoradas. GRI 305-4, 305-6, 305-7

Iniciamos, em 2019, nosso
processo estruturado de
gestão ambiental
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Gestão de pessoas
Aplicamos cinco princípios fundamentais à gestão de pessoas.
1. O que nos diferencia e traz vantagem competitiva são as pessoas.
2. Nossa relação é de respeito mútuo e valorização à contribuição de todos.
3. Trabalhamos como um time, priorizando a
colaboração para alcance de resultados.
4. Temos paixão pelo nosso negócio e somos
profundos conhecedores do nosso setor.
5. Usamos a meritocracia para reconhecer o
desempenho e para estimular o desenvolvimento individual.
Além de uma política de remuneração compatível com a praticada no mercado, ainda oferecemos os seguintes benefícios aos nossos
empregados: seguro de vida, plano de saúde

Desempenho econômico
e operacional em 2019

GRI 103 | 401

(para trabalhadores em período integral) e plano
odontológico; previdência privada (para trabalhadores em período integral); vale-refeição;
reembolso de medicamentos (no qual subsidiamos 8o% do valor de remédios adquiridos por
trabalhadores em período integral); presentes
de Natal para filhos de funcionários e vale-alimentação de Natal; e auxílio-creche. GRI 401-2
Em 2019, assumimos duas prioridades na gestão de recursos humanos: o reforço na cultura,
priorizando os temas de segurança, prevenção
de acidentes e ética, e a preparação para a primarização das atividades operacionais, que será
completada até abril de 2021. O primeiro tema foi
abordado com o Programa Zero Dano e a estratégia de compliance; para o segundo tema, fechamos o plano a ser implantado em 2020, a fim de
recrutar, ambientar, capacitar e engajar os novos
empregados. Realizamos, pela primeira vez, uma
avaliação de engajamento organizacional, que
identificou os temas mais sensíveis relativos ao
ambiente de trabalho.

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Créditos
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Reconhecimento da Great
Place to Work

Como reconhecimento às ações em prol da
melhoria do clima organizacional e de sua
efetiva política de gestão de pessoas, em agosto
de 2019, a NTS foi certificada como uma das
melhores empresas para se trabalhar no país,
pela consultoria Great Place to Work (GPTW).
Autoridade global no mundo do trabalho, a
GPTW certifica e reconhece os melhores
ambientes de trabalho em organizações em
61 países do mundo. Para obter a certificação,
passamos por um processo que incluiu
diagnósticos e relatos de práticas de gestão.
Os dados obtidos pelo diagnóstico da GPTW
foram tratados por grupos focais, que discutiram
planos de ação voltados aos temas apontados
como pontos de melhoria no clima interno.
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GRI 102-8

Empregados, por tipo de emprego

Empregados, por faixa etária

2017

2018

2019

Gênero

Jornada
integral

Jornada
parcial

Jornada
integral

Jornada
parcial

Jornada
integral

Jornada
parcial

Homem

27

0

35

1

50

2

Mulher

17

0

22

2

32

3

Total

44

0

57

3

82

5

Empregados, por categoria funcional
2017

2018

2019

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Diretoria

3

1

3

2

3

2

Gerência

9

3

10

3

15

2

Chefia/Coordenação

3

1

4

2

6

2

Técnica/Supervisão

0

0

18

15

26

25

Administrativo

12

12

0

0

0

1

Aprendizes

0

0

1

2

2

3

27

17

36

24

52

35

Total

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

*Todos os empregados trabalham na região Sudeste. Todos os empregados da NTS, com exceção dos estagiários e aprendizes, possuem contratos por tempo indeterminado. O Contrato de O&M (Operação e Manutenção) é vinculado à Transpetro.
No corporativo, temos a presença de sete terceiros por tempo indeterminado e de três terceiros em condição temporária.

2017

2018

2019

< 30 anos

10

15

16

De 30 a 50 anos

26

36

59

> 50 anos

8

9

12

44

60

87

Total
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Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho
e de desenvolvimento de carreira GRI 404-3
Categoria funcional

Homens

Mulheres

Total

Número total de empregados

3

2

5

Número de empregados avaliados

3

2

5

100

100

100

Número total de empregados

11

2

13

Número de empregados avaliados

11

2

13

Percentual

100

100

100

Número total de empregados

3

2

5

Número de empregados avaliados

3

2

5

100

100

100

Número total de empregados

11

11

22

Número de empregados avaliados

11

11

22

Percentual

100

100

100

Número total de empregados

28

17

45

Número de empregados avaliados

25

15

40

Percentual

89

88

89

Diretoria

Percentual

Destaques do ano

Gerência

Chefia/Coordenação

Percentual
Administrativo

Total

*Total de empregados da base de abril de 2019, período de realização do ciclo de análise de desempenho.

Treinamento e capacitação

GRI 103 | 404

Nossos profissionais da área de engenharia de
dutos se mantêm atualizados com participações
em feiras e congressos (dentro e fora do Brasil),
desenvolvimento de habilidades técnicas e
comportamentais, treinamento on boarding para
novos contratados e capacitações em saúde,
segurança e compliance. Como suporte para os
empregados desligados da Companhia e que não
foram demitidos por justa causa, a NTS possui o
Programa de Transição de Carreira. GRI 404-2

Relatório de
Sustentabilidade
2019

Apresentação

Média de horas de treinamento de
empregados por gênero GRI 404-1
Total = 61,74 (2019)

60,66

63,34

Estratégia e
visão de futuro

Perfil

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Média de horas de treinamento de empregados por
categoria funcional*

2019

Diretoria

24,5

Gerência

52,81

Chefia/coordenação

66,13

Administrativo

66,92

Total

61,74

*Estagiários e aprendizes estão inseridos na categoria Administrativo.

89%
Homens

Mulheres

dos empregados
receberam análises de
desempenho em 2019

Sumário GRI

Créditos
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Ideation Week

Iniciativa promovida, em 2019, para
incentivar o pensamento inovador entre
os empregados da NTS, a Ideation
Week foi um hackathon realizado em
parceria com a empresa Fábrica de
Startups. Selecionamos dez grupos de
empregados para participar; as equipes
desenvolveram projetos para solucionar
desafios em três áreas específicas:
operações, analytics e pessoas. O projeto
vencedor foi o Visio Analytics, baseado em
tecnologias avançadas (drones e machine
learning) combinadas para mitigar riscos
associados às nossas operações. O
anúncio dos vencedores foi feito durante a
participação da NTS na Rio Pipeline 2019.
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Perfil
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visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Créditos
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Relacionamento com comunidades
e investimentos sociais
GRI 103 | 413, 413-1

A integração de nossos empreendimentos às
localidades onde estão instalados é uma premissa
vital da Companhia. Isso inclui uma atenção permanente às características de cada população, às
suas demandas e ao seu perfil socioeconômico e
envolve também ações para preservar a segurança e a integridade das comunidades situadas no
entorno das faixas de servidão.

10
municípios selecionados
para um plano de
aproximação institucional

Realizamos, em 2019, um diagnóstico social
de comunidades situadas em 33 municípios no
entorno de nossa malha de dutos. As regiões
selecionadas foram aquelas com maior incidência
de casos de derivação clandestina (intervenções
criminosas na rede de gasodutos) e as localidades nas quais a Companhia vem executando
obras de porte relevante. O objetivo foi obter
indicadores socioeconômicos das populações e
mensurar os impactos das atividades da NTS, de
modo a orientar nossa atuação em projetos sociais

e nosso relacionamento com essas comunidades.
A partir de dados socioeconômicos e estratégicos,
10 municípios foram selecionados e farão parte de
um plano de aproximação institucional até 2021.

mitigação de incidentes, controle de emergências
e eventual abandono da área afetada. Também são
realizados periodicamente, nas faixas de dutos, exercícios simulados de resposta a emergências.

GRI 102-43, 102-44

A Transpetro, responsável pela operação dos dutos
da NTS, mantém um programa de comunicação
social com as comunidades no entorno das faixas
de servidão. Por meio do telefone 168, gratuito e disponível 24h por dia, a população pode fazer denúncias, solucionar dúvidas e encaminhar outros tipos
de solicitações referentes a interferências na faixa.
De acordo com o regulamento técnico da ANP, a
Transpetro desenvolve iniciativas de conscientização
e mobilização pública que envolvem as autoridades
locais, outras empresas com potencial de risco para
os dutos e as comunidades. É responsabilidade da
Transpetro divulgar procedimentos preventivos para

A empresa também vai reforçar o sistema de
sinalização da faixa de servidão, instalando e
mantendo, ao longo das faixas de dutos, os seguintes elementos para identificar as instalações:
marcos de limite de faixa, marcos de sinalização
de duto enterrado, marcos de leito de anodos,
marcos para inspeção aérea, placas de indicação
de acesso, placas de identificação de instalações
na superfície da faixa e placas de advertência e
orientação, com informações e mensagens de
prevenção de incidentes. Complementarmente,
ainda são realizadas atividades como controle de
corrosão, controle de vazamentos, ações de prevenção a danos causados por terceiros e inspeções contínuas.

Relatório de
Sustentabilidade
2019

Apresentação

Estratégia e
visão de futuro

Perfil

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Indicadores atrelados a comunidades locais (2019)
Avaliações de impactos ambientais e monitoramento contínuo

100%

Processos formais de queixas e reclamações por parte de comunidades locais

100%

Número de beneficiados pelos projetos sociais

3.969 pessoas

Investimento social externo (próprio e incentivado)

R$ 13.929 milhões

Ranking de municípios por criticidade social

33 municípios

Percentual de municípios com mapeamento socioeconômico

Em 2018, lançamos um edital de incentivo para
projetos de responsabilidade socioambiental
realizados nas regiões cor tadas pelas faixas
de dutos da Companhia nos estados de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Dez iniciativas, nos campos do espor te, da saúde e
da educação, foram selecionadas para receberem apoio financeiro via benefícios fiscais em
2019. Os critérios para a seleção contemplaram avaliação de impacto social, aplicabilidade
(incluindo parcerias, facilidade de execução e
previsão de continuidade sem os recursos da
NTS), integridade, transparência e respeito aos
direitos humanos.

36%

4.000
número aproximado de
beneficiados por nossos
projetos sociais

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Sumário GRI

Créditos
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Desempenho econômico
e operacional em 2019

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Projetos apoiados em 2019
Os projetos descritos no quadro abaixo receberam recursos por meio da Lei de Incentivo ao
Esporte (LIE), do Pronon/Pronas, do Fundo da

Infância e Adolescência (FIA), do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Fumcad) e da
Lei do Idoso.

Projeto

Localidade

Descrição

Pessoas beneficiadas

Conviver e Fortalecer Vínculos – Centro Promocional Tia Ileide (CPTI)

Campinas (SP)

Educação complementar no contraturno escolar, focado
no desenvolvimento de autonomia e cidadania

420 crianças e
adolescentes

Apoia – Organização Regional de
Combate ao Câncer

Betim (MG)

Apoio a filhos de pacientes oncológicos (oficinas de
nutrição, atendimento psicológico e pedagógico)

30 famílias

Saúde Integral para Qualidade de Vida
e Convívio Social – Fundação Julita

São Paulo (SP)

Atendimento psicoterapêutico à população do Jardim
São Luís e entorno, que vive em situação de vulnerabilidade social

1.550 participantes

Ver na Escola – Instituto Verter

São Paulo (SP)

Atendimento oftalmológico em escolas

20 mil alunos

Judô Mais que Ouro – Instituto SOS
Reviver

Nova Iguaçu (RJ)

Inclusão social de jovens e crianças pela prática de judô

100 alunos

Esporte Cidadão Ano II – Ajudôu

Brumadinho (MG)

Inclusão social pela prática de futsal, vôlei e judô

480 alunos

Projeto Futuro – Associação Bauruense de Desportos Aquáticos

Seropédica (RJ)

Inclusão social pela prática de natação, saltos ornamentais e polo

500 pessoas

Jogo Aberto na Vila –
Fundação Gol de Letra

São Paulo (SP)

Inclusão social pela prática de judô, futsal e capoeira e
apoio à educação integral

796 crianças e
adolescentes

ADD Formando Campeões – Associação Desportiva para Deficientes (ADD)

São Paulo (SP)

Treinamento especializado para a prática de bocha, basquetebol adaptado, atletismo, natação e tênis de mesa

60 atletas

Detecção de Talentos Paralímpicos,
ano II – Instituto Superar

Suzano (SP)

Inclusão social e revelação de talentos para o esporte
paralímpico de alto rendimento

60 pessoas

Em 2019, um segundo edital foi publicado em agosto, convocando projetos a serem selecionados em conjunto pela NTS e pelo Instituto da Criança. Os contemplados receberão nosso apoio financeiro para realizar suas atividades em 2020.

Sumário GRI

Créditos
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Sumário GRI

Créditos

Patrocínio à Orquestra Sinfônica
Brasileira (projeto Conexões Musicais)

A NTS é mantenedora da Orquestra Sinfônica Brasileira
(OSB) e conduz o principal projeto cultural apoiado pela
Companhia: o programa Conexões Musicais, que, em
2019, alcançou oito cidades do interior do estado de São
Paulo, todas no perímetro da nossa malha de dutos. Os
recursos para manutenção do projeto provêm da Lei
Rouanet, e totalizaram, em 2019, R$ 8 milhões. GRI 201-4
O Conexões Musicais promove a troca de experiências
entre os músicos da OSB e os talentos de cada
cidade por onde o projeto passa. Os instrumentistas
locais participam de oficinas e aprofundam seus
conhecimentos e o contato com a música erudita.
Na conclusão do programa, é realizado um concerto
com entrada franca, unindo a OSB aos músicos que
participaram do projeto.
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GRI 102-55

Divulgações gerais
GRI Standard

Divulgação

Página

102-1 Nome da organização

7

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

8

102-3 Localização da sede

Rio de Janeiro (RJ)

102-4 Localização das operações

7

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica

7

102-6 Mercados atendidos

7

102-7 Porte da organização

7

102-8 Informações sobre empregados e trabalhadores

36

102-9 Cadeia de fornecedores

25

102-10 Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de
fornecedores

25

102-11 Abordagem ou princípio da precaução

A aplicação do princípio da precaução se reflete em nossa gestão de riscos e em nossas
políticas formais de saúde, segurança e meio
ambiente

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente

14 e 21

102-13 Participação em associações

21

Omissão

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável

Perfil organizacional

GRI 102: Divulgações gerais 2016

8
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Desempenho econômico
e operacional em 2019

Sumário GRI

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Divulgação

Página

102-14 Declaração do tomador de decisão sênior

4

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

7

102-18 Estrutura da governança

10

102-40 Lista de grupos de stakeholders

16

102-41 Acordos de negociação coletiva

100% dos empregados próprios estão cobertos por acordos de negociação coletiva

102-42 Identificação e seleção de stakeholders

16

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders

16 e 40

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

16 e 40

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

Consultar https://ri.ntsbrasil.com/resultadosfinanceiros/

102-46 Definindo o conteúdo do relatório e limites do tópico

3

102-47 Lista dos tópicos materiais

17

102-48 Reformulações de informações

Não houve

102-49 Mudanças no relatório

Não houve

102-50 Período do relatório

01/01/2019 a 31/12/2019, exceto quando
discriminado no texto

102-51 Data do relatório mais recente

Este é o nosso primeiro relatório

Omissão

Créditos

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável

Estratégia
GRI 102: Divulgações gerais 2016
Ética e integridade
GRI 102: Divulgações gerais 2016

16

Governança
GRI 102: Divulgações gerais 2016
Engajamento de stakeholders

GRI 102: Divulgações gerais 2016

Práticas de reporte

GRI 102: Divulgações gerais 2016

45

8
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GRI 102: Divulgações gerais 2016

Perfil

Estratégia e
visão de futuro

Desempenho econômico
e operacional em 2019

Sumário GRI

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Divulgação

Página

102-52 Ciclo do relatório

Anual

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

contato@ntsbrasil.com.br

102-54 Opção de acordo com o GRI Standards

Essencial

102-55 Índice de Conteúdo GRI

44

102-56 Asseguração externa

Não houve

Divulgação

Página

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

23

103-3 Evolução da abordagem de gestão

23

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

23 e 24

201-4 Ajuda financeira recebida do governo

43

Créditos

46

Omissão

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável

Omissão

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável

Tópicos materiais
GRI Standard
Desempenho econômico

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 201: Desempenho econômico 2016

1, 5, 8, 16

2, 5, 7, 8, 9
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Sumário GRI

Desempenho em saúde e segurança
e socioambiental em 2019

Omissão

Créditos

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável

Divulgação

Página

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

11

103-3 Evolução da abordagem de gestão

11

205-1 Operações submetidas a avaliações de riscos relacionados à
corrupção

11

16

205-2 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de
combate à corrupção

11

16

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

11

16

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

11

103-3 Evolução da abordagem de gestão

11

206-1 Ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de
truste e monopólio

11

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

33

103-3 Evolução da abordagem de gestão

33

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado

33

6, 7

303-2 Gestão dos impactos relacionados aos descartes de água

33

6

303-3 Retirada de água

33

6, 8, 12

303-4 Descarte de água

33

6

303-5 Consumo de água

33

6

Combate à corrupção

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 205: Combate à corrupção 2016

Concorrência desleal

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 206: Concorrência desleal 2016

16

Água

GRI 103: Abordagem de gestão 2018

GRI 303: Água 2018

GRI 303: Água 2018
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Omissão

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável

Divulgação

Página

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

31

103-3 Evolução da abordagem de gestão

31

304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre
a biodiversidade

31

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

33

103-3 Evolução da abordagem de gestão

33

305-1 Emissões diretas de gases de efeito estufa (Escopo 1)

33

3, 12, 13, 14, 15

305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa

33

13, 14, 15

305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa

33

13, 14, 15

305-6 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio
(SDO)

-

305-7 Emissões de NOx,SOx e outras emissões atmosféricas significativas

33

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

33

103-3 Evolução da abordagem de gestão

33

306-2 Resíduos, discriminado por tipo e método de disposição

33

3, 6, 12

306-3 Vazamentos significativos

25

3, 6, 12, 14, 15

Biodiversidade

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 304: Biodiversidade 2016

6, 14, 15

Emissões

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 305: Emissões 2016

Indicador ainda não monitorado
pela Companhia

3, 12, 13
3, 12, 13, 14, 15

Efluentes e resíduos

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 306: Efluentes e resíduos 2016
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Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável

Divulgação

Página

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

31

103-3 Evolução da abordagem de gestão

31

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

31

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

34

103-3 Evolução da abordagem de gestão

34

401-2 Benefícios concedidos a empregados de tempo integral
que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime
de meio período

34

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

29

103-3 Evolução da abordagem de gestão

29

403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e
segurança ocupacional

30

8

403-10 Doenças relacionadas ao trabalho

29

3, 8

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

37

103-3 Evolução da abordagem de gestão

37

Conformidade ambiental

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 307: Conformidade ambiental 2016

12, 13, 14, 15, 16

Emprego

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 401: Emprego 2016

8

Saúde e segurança ocupacional

GRI 103: Abordagem de gestão 2018

GRI 403: Saúde e segurança ocupacional 2018
Treinamento e educação

GRI 103: Abordagem de gestão 2016
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Créditos

Omissão

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável

Divulgação

Página

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

38

4, 5, 8

404-2 Programas de aprendizagem contínua para empregados e preparação para a aposentadoria

37

8

404-3 Percentual de empregados que recebem regularmente análises
de desempenho e de desenvolvimento de carreira

37

5, 8

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

40

103-3 Evolução da abordagem de gestão

40

413-1 Operações com programas implementados de engajamento da
comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

40

Comunidades locais

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 413: Comunidades locais 2016

413-2 Operações com impactos potenciais significativos ou impactos
negativos reais sobre as comunidades locais

-

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

17

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

31

103-3 Evolução da abordagem de gestão

31

419-1 Não conformidade com leis e regulamentos sociais e econômicos

31

Em 2019, iniciou-se a estruturação do relacionamento com
a comunidade do entorno das
faixas da NTS. Portanto, indicadores a respeito passarão a ser
monitorados e divulgados a partir
dos próximos anos

1, 2

Conformidade socioeconômica

GRI 103: Abordagem de gestão 2016

GRI 419: Conformidade socioeconômica
2016
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
1. Erradicação da pobreza
2. Fome zero
3. Boa saúde e bem-estar
4. Educação de qualidade
5. Igualdade de gênero
6. Água limpa e saneamento
7. Energia acessível e limpa
8. Emprego digno e crescimento econômico
9. Indústria, inovação e infraestrutura
10. Redução das desigualdades
11. Cidades e comunidades sustentáveis
12. Consumo e produção responsáveis
13. Combate às alterações climáticas
14. Vida debaixo d’água
15. Vida sobre a terra
16. Paz, justiça e instituições fortes
17. Parcerias em prol das metas

Perfil
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