
Benefícios Sociais

• Inclusão Social: Contratação de mulheres.

• Responsabilidade social: Contribuições financeiras e de materiais de construção

instituições locais e membros da comunidade.

• Compromisso com o trabalhador: Benefícios adicionais.

• Investimento na educação dos trabalhadores

• Reflorestamento: Aquisição de uma área desmatada para iniciar o plantio de 60 hectares

de eucalipto que será utilizado futuramente como biomassa.

• Educação Ambiental: Promoção de palestras de conscientização ambiental e

distribuição de mudas de árvores frutíferas para os trabalhadores.

Benefícios Ambientais

• Investimento nos funcionários: Parceria com o SENAI (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial) para promoção de cursos e treinamentos aos trabalhadores.

• Expectativa de crescimento: Construção de novo forno e aquisição de novos

equipamentos para aumentar a produção.

• Investimento na infraestrutura: Pavimentação do pátio e construção de refeitório.

Benefícios Econômicos

GE TEOBALDO
RECURSOS HUMANOS

A GE Teobaldo é uma pequena empresa localizada em Paudalho (PE) produtora de lajes e tijolos que abastecem o

mercado da construção civil local. Para alcançar as temperaturas necessárias para queimar as peças Cerâmicas, a fábrica

retirava 5.600 m³/ano de lenha do bioma Caatinga. Com o objetivo de reduzir o impacto ao meio ambiente e modernizar a

tecnologia, a empresa implantou um projeto de crédito de carbono. Com o projeto, em 2009, a Cerâmica investiu em

equipamentos que possibilitaram a substituição do uso de lenha nativa por biomassa renovável. O resultado foi a

redução das emissões de GEEs e a geração de créditos de carbono. Além disso, com a renda, a Cerâmica investe na

valorização dos 60 funcionários e em benefícios para a comunidade.
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Contribuição do Projeto GE Teobaldo para os ODGs



Destaque do Projeto
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Contribuição do Projeto GE Teobaldo para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU

A Cerâmica investe cada dia mais nos funcionários. No ano de 2012, a empresa junto

ao SESI (Serviço Social da Indústria) colocou em ação o Programa EJA (Educação de

Jovens e Adultos) na fábrica. O programa promove educação básica de qualidade

aos trabalhadores, podendo ser estendido para seus familiares e comunidade. O

funcionário Divaldo afirma “Fizeram uma pesquisa para quem queria estudar, muitos

quiseram e eu fui um deles. É uma oportunidade que a empresa está dando para todos

nós”. Segundo a gerente, Ana Carla, “alguns funcionários não precisam mais assinar a

folha com o dedo, agora eles chegam orgulhosos para assinar a folha de pagamento”.

Além disso, o Sr. Juca, proprietário, está construindo 15 moradias destinadas aos

funcionários com o objetivo de gerar mais igualdade social.

INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR

• A Cerâmica distribui Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) e é rígida quanto ao uso

• A cerâmica possui a comissão interna de prevensão de acidentes (CIPA) e possui os programas
obrigatórios de segurança no trabalho

• A fábrica utiliza biomassa como combustível para produzir suas peças sendo Carbono Neutro

• Fornos de alta eficiência na produção das peças

ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima

• A partir da mudança de combustível, de lenha nativa para biomassa, o projeto se tornou
carbono neutro

• Proteção contra o desmatamento do Bioma Caatinga

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

• Melhoria nas condições de trabalho dos funcionários e fortes práticas de saúde e segurança
na fábrica

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

GE TEOBALDO
RECURSOS HUMANOS
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Localização
Paudalho / PE, Brasil

Tipo do Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Caatinga

Satus do Projeto
Verificado 
(2º Monitoramento)

Validador
Bureau Veritas

ESSE PROJETO JÁ SALVOU 

26 HECTARES
DO BIOMA CAATINGA

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

55.030 tCO²e
NO PERÍODO DE 10 ANOS

Video

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto GE Teobaldo para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU

GE TEOBALDO
RECURSOS HUMANOS

http://www.sustainablecarbon.com/recursos-humanos/ge-teobaldo/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000237

