
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação de Comprometimento 

 (Communication on Engagement, COE)  

Período: 23 de março de 2021 a 08 de março de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Declaração do suporte contínuo do presidente 

 

Curitiba, 14 de março de 2022 

Para nossas partes interessadas:  

Tenho o prazer de confirmar que o Instituto de Biologia Molecular do Paraná - 

IBMP reafirma seu apoio ao Pacto Global das Nações Unidas e seus dez 

princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à 

corrupção. 

Esta é a nossa comunicação de comprometimento com o Pacto Global das 

Nações Unidas. Agradecemos os comentários sobre o conteúdo.  

Nesta comunicação de comprometimento, descrevemos as ações que nossa 

organização tomou para apoiar o Pacto Global da ONU e seus princípios, 

conforme sugerido para uma organização como a nossa. Também nos 

comprometemos a compartilhar tais informações com nossas partes 

interessadas usando nossos principais canais de comunicação.  

Atenciosamente, 

 

______________________ 

Pedro Ribeiro Barbosa 

Diretor Presidente 



 

II. Descrição das ações 

 

Apresentamos neste tópico as ações conduzidas pelo Instituto de Biologia 

Molecular do Paraná – IBMP em apoio ao Pacto Global, conforme ODS – 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 - Arrecadação de Cestas Básicas 

  

O Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) lançou em março de 2021 

uma campanha solidária para arrecadar cestas básicas e garantir a alimentação 

diária de famílias em situação de risco em Curitiba/PR, tanto pelo agravamento 

da pandemia de Covid-19, mas também pela crise econômica e humanitária que 

afeta boa parte da população. Foi disponibilizado uma plataforma onde o 

contribuinte faz sua aquisição de cesta básica diretamente com fornecedor 

parceiro, onde a cada cesta básica adquirida, o IBMP doa mais uma, “dobrando” 

a contribuição. Até o momento, já foram adquiridas mais de 5.500 cestas, que 

são entregues para a Central Única das Favelas de Curitiba/PR (CUFA), uma 

entidade reconhecida pela atuação em 25 comunidades da capital paranaense, 

no qual atende mais de 220 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

 

 



 

- Campanha: Doação de Sangue 

 

 

 

Em novembro de 2021 foi realizado uma campanha para doação de sangue, que 

mobilizou colaboradores do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Com as 

doações, foi possível coletar 48 bolsas de sangue que beneficiaram 192 

pessoas.  

A campanha foi organizada a fim de colaborar para manter regulares os estoques 

de sangue Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar). 

 

Figura 1 - Funcionários do IBMP que aderiram à campanha de doação de sangue 

 

 



 

- Igualdade de Gênero 

 

 

 

 

• Palestra sobre Machismo Corporativo: Em comemoração ao dia da 

mulher, em 08 de março de 2022 foi realizada no Instituto de Biologia 

Molecular do Paraná – IBMP uma palestra sobre Machismo Corporativo, 

a fim de explanar a todos os seus colaboradores sobre temas como: 

Machismo; Feminismo; A mulher e o mercado de trabalho; Estatísticas 

importantes; Situações mais comuns de machismo no trabalho e 

Estratégias para combater o machismo no mundo corporativo.  

• Quadro de funcionários IBMP: Atualmente, o IBMP conta com 67% das 

posições de trabalho ocupadas por colaboradoras do sexo feminino. Além 

disso, o funcionário com maior remuneração mensal na empresa também 

é do sexo feminino, bem como em caso de funcionários com o mesmo 

cargo a remuneração é realizada de forma concordante, sem distinção de 

gênero. Isso demonstra o compromisso da empresa em estabelecer 

políticas que repudiem a desigualdade de gênero. 

 



 

- Ações sociais 

 

 

 

• Arrecadação de lacres de latinhas de alumínio (ação contínua): Esta 

ação se resume à arrecadação de lacres de alumínio para serem trocados 

por cadeiras de roda, que serão utilizadas no Hospital de Câncer Erasto 

Gaertner. 

• Tampinha solidária (ação contínua): Compreende por um projeto social 

de arrecadação  de tampas plásticas para entrega à organizações e 

entidades não governamentais (ONG), que realiza a venda deste material 

e possui sua renda revertida em castração de animais, aquisição de 

fraldas geriátricas, etc. 

• Cupons fiscais (ação contínua): Essa ação compreende pela 

arrecadação de cupons fiscais sem CPF, que são entregues ao Lar Dona 

Antônia, entidade filantrópica que abriga em tempo integral crianças em 

situação de risco social e abandono em Curitiba. A entidade fica 

responsável pelo cadastro do cupom fiscal em seu CNPJ, que realizará a 

transmissão dos créditos da nota para o Lar Dona Antônia. 



 

• Campanha de Natal solidário IBMP: Foi realizada arrecadação de 

brinquedos para o projeto Vida Promoção Social, que garantiu o presente 

de natal para 40 crianças/adolescentes. 

 

• Campanha de Desapego: O IBMP apoiou a Campanha do Desapego 

promovida pelo Voluntariado do Tecpar – Instituto de Tecnologia do 

Paraná, empresa parceira do IBMP. Nesta campanha foram arrecadados 

mais de 1.900 itens, que foram destinados à Associação Cristã de 

Assistência Social (Acridas), entidade social que há 35 anos acolhe 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

(aproximadamente 60 crianças) e a Escola de Educação Especial Vivian 

Figura 2 - Arrecadação de presentes para crianças e adolescentes do Projeto Vida Promoção Social 



 

Marçal, que atende gratuitamente crianças e adultos com deficiências 

motoras diversas (230, no total). 

- Consumo e Produções Sustentáveis 

 

 

 

• Reciclagem de resíduos de papel e papelão: O Instituto de Biologia 

Molecular do Paraná – IBMP promove a gestão de seus resíduos de forma 

contínua. Desta forma, os resíduos como papel, papelão, plásticos e 

isopores são reciclados em sua totalidade a partir de empresas e 

tecnologias ambientalmente adequadas e licenciadas. 

• Economia de matéria prima (papel): Foram realizadas algumas ações 

como a digitalização de notas fiscais pelo setor de logística e automação 

de contratos, permitindo uma solução digital para criar e gerir contratos, 

bem como a validação do módulo de documentos do Sistema de Gestão 

de Qualidade da empresa, fazendo com que diversos documentos que 

eram mantidos arquivados fisicamente no setor na empresa  atualmente 

sejam mantidos somente em sistema, reduzindo assim a quantidade de 

impressão de papéis e consequentemente, a geração de resíduos. 

 



 

- Combate às alterações climáticas 

 

 

 

No primeiro semestre de 2021 foram realizadas a trocas de três equipamentos 

de ar condicionado no Instituto de Biologia Molecular do Paraná - IBMP, a fim de 

eliminar equipamentos que possuam contribuição com os gases de efeito estufa. 

- Projeto Cem Mil Árvores 

 

 

 

No Dia da Árvore, em 21 de setembro de 2021, o IBMP disponibilizou mudas de 

árvores nativas a alguns colaboradores da empresa que demonstraram interesse 

através de preenchimento em formulário, participando do projeto 100 mil árvores 

da Prefeitura de Curitiba. As mudas doadas foram de espécies variadas, como 

ipês, araucárias, jabuticabeiras, entre outras. 

- Parcerias e Meios de Implementação 

 

 

• Comitê de Sustentabilidade: A empresa instituiu no ano de 2020 o 

Comitê de Sustentabilidade, cujo objetivo é assessorar a gestão do 

Instituto propondo melhorias no desempenho de suas atribuições 



 

relacionadas à sustentabilidade, observadas as disposições do estatuto 

do Instituto e legislações aplicáveis. O comitê é composto por cinco 

colaboradores da empresa e possui reuniões realizadas em periodicidade 

bimestral, conduzidas pelo setor de sustentabilidade. 

• Palestra de Sustentabilidade: Em junho de 2021 foi realizada uma 

palestra a todos os colaboradores do IBMP sobre Sustentabilidade, cujo 

objetivo foi levantar dúvidas e esclarecer sobre sustentabilidade, trazendo 

para os colaboradores e gestores um momento de reflexão de suas ações 

e como cada um pode contribuir para melhorar os resultados pessoais e 

da empresa no tema sustentabilidade, bem como a apresentação dos 17 

objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU – Organização das 

Nações Unidas. 

• Alinhamento de ideias com empresa parceira: Em uma reunião do 

comitê de sustentabilidade, foi recebido um colaborador responsável pelo 

setor de Sustentabilidade do Tecpar – Instituto de Tecnologia do Paraná, 

empresa parceira do IBMP. Nesta reunião, foram apresentados alguns 

projetos do Tecpar para atendimento da comunidade local, como: projetos 

de mentoria, voluntariado, horta urbana, treinamento de costura, reforço 

escolar, teatro, coral, entre outros. Foi explicado sobre a estrutura de 

projetos e como futuras ações podem ser tomadas em conjunto entre as 

empresas, para elevar o tema Sustentabilidade. 

 



 

III. Medição de Resultados  

O Instituto de Biologia Molecular do Paraná monitora diversas de suas ações de 

sustentabilidade realizadas e em andamento. Além disso, estamos em fase de 

implantação de mais indicadores, a fim de desenvolver os dados iniciais já 

existentes. Abaixo, alguns dos dados já monitorados: 

• Quantificação de resíduos reciclados desde 2020 até o momento, 

totalizando 118,410 toneladas: 
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• Cestas básicas arrecadadas até 08 de março de 2022, que são doadas a 

organizações e entidades parceiras: 

 

 

Campanha publicada no site do IBMP:  

https://www.ibmp.org.br/pt-br/ibmp-lanca-campanha-solidaria-para-garantir-

alimentacao/ 
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• Percentual de colaboradores, distribuídos por gênero, com dados de 

referência de março de 2022: 
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