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O RANKING
O Ranking Sustentar de Inovação é uma iniciativa que visa identificar, avaliar e disseminar inovações
sustentáveis realizadas por organizações privadas, públicas e do terceiro setor. Em seu quinto ano de
realização, o Ranking coleciona exemplos bem-sucedidos de inovações em produtos, serviços e iniciativas,
que geraram impactos positivos para suas organizações e para a sociedade.
Estruturado para avaliar, ranquear e dar destaque às inovações sustentáveis disponíveis no mercado, a
iniciativa visa favorecer a cultura de gestão profissional da sustentabilidade e atuar como uma ferramenta de
benchmarking para as organizações em busca de modelos sustentáveis para seus produtos, serviços e
iniciativas.
A expectativa da WayCarbon e do Instituto Sustentar com a realização do Ranking é que ele estimule a pesquisa
e o desenvolvimento orientados para a sustentabilidade, fazendo deles base do desenvolvimento corporativo
nacional, como também, a boa gestão da sustentabilidade, fundamentada em objetivos corporativos
estratégicos e criadora de oportunidades que propiciam benefícios mútuos para as organizações e seus
públicos de relacionamento.

INSCRIÇÕES
Podem participar do Ranking projetos submetidos por pessoas vinculadas a empresas, ONGs ou órgãos
governamentais. Projetos de pessoas físicas não são elegíveis. A inscrição é realizada através do
preenchimento do formulário, que pode ser feito por este link: https://goo.gl/forms/D3m7qBoUEL6aHxp12.
O prazo para submissão de seu projeto de inovação se encerra às 23:59 do dia 30 de junho de 2017. Em caso
de dúvidas por favor entre em contato com a Mariana Aguiar (mariana@sustentar.net).
Todos os inscritos receberão uma mensagem confirmando a inscrição.
Os candidatos inscritos no Ranking poderão participar do debate: Como promover Negócios Sustentáveis
Inovadores? Para debater os meios, sistemas e ferramentas para o desenvolvimento de produtos, serviços e
iniciativas sustentáveis. O debate ocorre durante o 10º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável
– Sustentar, que será realizado no dia 29 de agosto de 2017, na Fundação Dom Cabral/FDC, em Minas Gerais.

PRÉ-QUALIFICAÇÃO
Análise prévia quanto ao preenchimento do formulário de inscrição, bem como o atendimento ao perfil e às
condições de participação previstas neste regulamento.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
As propostas pré-qualificadas serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação composta por especialistas e
representantes de instituições inovadoras.

ETAPAS DO JULGAMENTO
1ª Etapa: Validação dos inscritos
O não envio do formulário de inscrição ou a falta de qualquer informação exigida no questionário implicarão no
cancelamento automático da inscrição do candidato e sua desclassificação, sem qualquer aviso prévio.

2ª Etapa: Pré-Seleção dos Finalistas
Os candidatos inscritos serão examinados no sentido de assegurar o atendimento de todos os requisitos deste
regulamento.

3ª Etapa: Seleção dos Finalistas
Os projetos serão examinados pela Comissão de Avaliação, considerando o material enviado e avaliação in
loco (quando houver) ou solicitação de informação complementar (quando houver). Todo case enviado será
avaliado e pontuado de acordo com os critérios de avaliação descritos no Guia do Participante.

PREMIAÇÃO
Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados na cerimônia de abertura da 10ª edição do
SUSTENTAR, que será realizado no dia 29 de agosto de 2017, na Fundação Dom Cabral/FDC, em Minas
Gerais. O produto, serviço ou iniciativa sustentável premiado será apresentado em auditório para 400 pessoas

(será permitido vídeo de até 2 (dois) minutos). Haverá divulgação dos premiados para a mídia em geral, através
de releases buscando retorno de mídia espontânea.
A diferença entre a categoria Produto, Serviço e Iniciativa é o foco no mercado. Propostas enquadradas como
Produto ou Serviço devem apresentar um claro direcionamento de mercado. Já Iniciativas podem resultar
em lucro, redução de custos, ou outros ganhos intangíveis, mas não são comercializadas, por exemplo,
iniciativas para reuso de água, autogerarão de energia ou valoração de coprodutos.
Categorias de premiação:
PRODUTOS

SERVIÇOS

INICIATIVAS

SUSTENTÁVEIS

SUSTENTÁVEIS

SUSTENTÁVEIS

1º lugar

1º lugar

1º lugar

2º lugar

2º lugar

2º lugar

3º lugar

3º lugar

3º lugar

DESTAQUE ONG

EDIÇÕES ANTERIORES
2016
RANKING DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS
1º lugar: Precon Engenharia | Solução Habitacional Precon (SHP).
2º lugar: Honda Automóveis do Brasil | Parque Eólico Honda Energy.
3º lugar: Florestas Nativas |Kit Nativas.
RANKING DE SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
1º lugar: ArcelorMittal Brasil S.A. | Aplicação de Correia Transportadora Usada em Sistemas de Drenagem
Pluvial.
2º lugar: SESI-FIEMG | Programa Minas Sustentável.
3º lugar: MRV Engenharia | Assistência Técnica na Palma da Mão.
RANKING DE INICIATIVA SUSTENTÁVEL
1º lugar: MRV Engenharia | Selos de Sustentabilidade MRV.
2º lugar: FCA FIAT Chrysler Automobiles | Uso Racional da Água na Fábrica da FIAT Automóveis.
3º lugar: Instituto Tupinambá de Socioeconomia Solidária | Banco Comunitário Tupinambá.
DESTAQUE ONG
Instituto Inhotim
Missão Ramacrisna

2015
RANKING DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS
1º lugar: Precon Engenharia | Solução Habitacional Precon (SHP).
2º lugar: DSM Nutritional Products | MixMe, Chispitas Nutricionales, Estrellitas Nutricionales, Sprinkles.
3º lugar: Cargill Agrícola S.A. | Molho de Tomate Pomarola
RANKING DE SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
1º lugar: Libras Terminais | Expansão da Libra Terminais Rio.
2º lugar: VALE – Projeto Ferro Carajás | Biofábrica Vale Preservação da Biodiversidade
3º lugar: Ekofootprint Impressões Sustentáveis | Impressão ecológica à base de cera e tinta sem cartuchos.
RANKING DE INICIATIVA SUSTENTÁVEL
1º lugar: Instituto Inhotim | Programa de Educação Ambiental Inhotim 2015
2º lugar: Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG | Projeto Frota Verde.
3º lugar: FCA FIAT Chrysler Automobiles | Conexão Teresópolis.
DESTAQUE ONG
Cooperativa de Artesãos Ramacrisna
DESTAQUE MPE
Ekofootprint Impressões Sustentáveis | Impressão ecológica à base de cera e tinta sem cartuchos

2014
RANKING DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS
1º lugar: Whirlpool S. A. | Purificador de Água Brastemp YOU.
2º lugar: Metform S.A. | Macho para fundição isento de resina fenólica.
3º lugar: Ecoblock Indústria e Comércio Ecomadeira | Madeira Feita para Durar!
RANKING DE SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
1º lugar: Whirlpool S. A.| Parceria com Centrais Elétricas para fornecimento (renovação) e reciclagem de
refrigeradores.
2º lugar: Ambiência - Soluções Sustentáveis | Gestão de Resíduos da Construção Civil.
3º lugar: Triton Logging Brasil Ltda. | Avaliação e planejamento para projeto de retirada da madeira submersa
em reservatórios de hidrelétrica em São Paulo e Rondônia.
RANKING DE INICIATIVA SUSTENTÁVEL
1º lugar: Fiat Automóveis S.A. | Projeto Aterro Zero.
2º lugar: Whirlpool S. A. | Programa Cadeia do Aço.
3º lugar: Vale S.A. | Acordo de cooperação Vale-Sindiextra-Instituições com brigadas para combate a incêndios
florestais.
3º lugar: Cargill Agrícola S.A. | Programa Ação Renove o Meio Ambiente.
DESTAQUE MPE
Ambiência - Soluções Sustentáveis | Gestão de Resíduos da Construção Civil

2013
RANKING DE PRODUTO SUSTENTÁVEL
1º lugar: Braskem | Polietileno verde I’m greenTM
2º lugar: Whirlpool Latin America | Brastemp Inverse Viva!
3º lugar: DSM South America Ltda. | EcoPaxx (Poliamida 4.10)
Menção honrosa: Ecoblock Indústria e Comércio Ltda. | Ecomadeira
RANKING DE SERVIÇO SUSTENTÁVEL
1º lugar: ArcelorMittal Brasil | Gestão de coprodutos na ArcelorMittal
2º lugar: WayCarbon Soluções Ambientais e Projetos de Carbono | Análise de Vulnerabilidade Climática
3º lugar: Whirlpool Latin America | Zero Resíduo para Aterro
Menção honrosa: Instituto Inhotim | Programa de Educação Ambiental Inhotim 2012 (PREA)

O GUIA DE BOAS PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE
O Guia de Boas Práticas em Sustentabilidade sistematiza e consolida o conhecimento obtido nos Rankings.
Estruturado no formato de um guia rápido, o Guia é composto pelas práticas vencedoras do Ranking, em um
formato estruturado para facilitar a replicação das Boas Práticas, estimulando a inovação sustentável no
mercado brasileiro.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Comunicação
A comunicação se dá com base na mídia reunida para o Fórum Sustentar, envolvendo, divulgação por sites,
redes sociais, rádio e televisão.
Elaboração de conteúdo
O conteúdo do Ranking e Guia é elaborado pela equipe do Instituto Sustentar e WayCarbon, composta por
profissionais especialistas em sustentabilidade corporativa, com experiência prévia em pesquisa e elaboração
de conteúdo para executivos e empreendedores.
Cessão de direito de imagem
Os inscritos no Ranking autorizam o uso de sua marca e imagem para fins de divulgação e publicidade do
Ranking. A cessão da imagem para fins de divulgação é gratuita, em conformidade com a Lei nº 9.610, de
19/2/1998.

PERGUNTAS FREQUENTES
Posso concorrer em mais de uma categoria?
Sim. Pode inscrever quantos cases desejar.
Posso concorrer com mais de um case na mesma categoria?
Sim. Pode inscrever quantos cases desejar.
Posso concorrer com mais de um case em mais de uma categoria?
Sim. Pode inscrever quantos cases desejar.

