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Cumprindo com o compromisso de trans-
parência com a sociedade e para dar voz às 
ações executadas em 2020, o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT) do Estado de São 
Paulo apresenta o relatório de sustentabilida-
de de suas operações e os impactos sociais e 
ambientais gerados no período de janeiro a 
dezembro.

Esse foi um ano com características peculiares 
e as informações desse relatório retratam as 
particularidades desse período. Grande enfo-
que é dado para as ações relativas ao impac-
to causado pela pandemia do Covid-19, o que 
engloba as ações de proteção da saúde e se-
gurança de seus funcionários, o impacto gera-
do em seus negócios (o que reduziu receitas 
em decorrência do fechamento temporário do 

campus), suspensão de viagens e de realização 
de trabalhos em campo, postergação de fecha-
mento de novos contratos pelos clientes, além 
das ações para manutenção das operações 
com o afastamento dos empregados dos cam-
pi e a implantação do trabalho remoto. As 
operações à distância e as incertezas do con-
texto de negócios levaram a uma gestão ainda 
mais atenta dos gastos e a adoção de ações de 
proteção de caixa.

Em termos de impactos ambientais, a operação 
a distância contribuiu para a diminuição de 
consumo de vários recursos destinados à ope-
ração dos campi, gerando economia de 20% a 
30% de água, energia, emissões e geração de 
resíduos, como explicitado nos indicadores do 
capítulo das diretrizes ambientais.

MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO
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O relatório de sustentabilidade 2019 foi o 
primeiro no formato GRI (Global Reporting 
Initiative). Em 2020 o compromisso com 
a sustentabilidade econômica, financeira, 
ambiental e social foi reafirmado. O relatório 
foi montado com a metodologia por um grupo 
que envolveu ao menos 60 pessoas divididas 
em grupos de trabalho com as temáticas: 
sustentabilidade econômica; projetos sociais 
e entorno; políticas de gestão; consumo de 
recursos e sustentabilidade.

CONTEXTO
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O Instituto

01
Perfil 
Organizacional

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Es-
tado de São Paulo caracteriza-se como uma 
instituição de ciência e tecnologia e possui 
121 anos de história atuando com o desen-
volvimento de conhecimentos que apoiam 
as empresas públicas e privadas do país e do 
Estado de São Paulo. O instituto está consti-
tuído como empresa pública sob a forma de 
sociedade anônima. O governo do Estado é 
seu acionista majoritário, estando vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Estado de São Paulo. A sede fica na cidade de 
São Paulo, e possui duas unidades de negócios 
situadas no interior de São Paulo: Franca e São 
José dos Campos. 

A estrutura com 12 centros tecnológicos e 37 
laboratórios foi reformulada em 2020 para 25 
laboratórios ou seções, organizados em sete 
unidades de negócios que dialogam mais estrei-
tamente com os mercados alvo do IPT.

As sete unidades são: Cidades e Meio Ambien-
te; Materiais Avançados; Manufatura; Energia; 
Habitação e Edificações; Metrologia e Tecno-
logias Digitais.

O desenho dos novos laboratórios e seções foi 
feito a partir da análise das atividades que conti-
nuam tendo mercado e necessidade de atuação 
do IPT, e daqueles serviços que podem ser des-
continuados, bem como das atividades que po-
dem ser interessantes aos diferentes mercados 
e que existe capacitação para oferecer.
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Compromissos

A responsabilidade socioambiental e a gover-
nança do IPT primam pela qualidade de vida, 
resiliência ambiental, mitigação de emissão de 
carbono e de outros aspectos ambientais e 
adoção de relações que aperfeiçoem e auxi-
liem no desempenho do IPT.   

Dentro do eixo de qualidade de vida prima-se 
pelos direitos humanos, ambiente de trabalho 
saudável, segurança e capacitação em respon-
sabilidade socioambiental. No eixo resiliência 
ambiental há de se considerar o trato com a 
água, biodiversidade, efluentes, passivos am-
bientais e infraestrutura. Em relação à neces-
sidade premente de conter o aquecimento 
global, destacou-se o eixo ‘campus emissão 

zero carbono’ com ações em energia, mobi-
lidade e eficiência energética de edificações, 
bem como o eixo ‘ciclo dos produtos’, visando 
mitigar os impactos ao longo das cadeias, dimi-
nuindo a geração de resíduos e primando pelas 
compras públicas sustentáveis. 

O relacionamento com o setor público, em-
presas, instituições parceiras, clientes, forne-
cedores e sociedade é fundamental para uma 
cultura colaborativa. O anseio de contribuir 
com o atendimento aos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS) e ter métricas 
de avaliação e quantificação de indicadores 
sociais, ambientais e econômicos norteiam o 
compromisso da instituição.
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Indicadores econômicos e evolução

A seguir são apresentados os indicadores econômicos relacionados com a metodologia GRI

02
Diretriz 
Econômica

No ano de 2020 a receita bruta operacional do 
IPT foi de R$ 167.108 mil, tendo apresentado 
prejuízo de R$ 6.806 mil, uma redução de 8,6% 
na receita em relação ao ano de 2019 e um re-
sultado negativo depois de um ano com lucro 
de R$ 1.170 mil.

O custo dos serviços prestados foi reduzido 
em 10,7% em relação ao ano anterior, totalizan-
do R$ 117.153 mil. Diversos esforços foram feitos 
e as despesas administrativas e de/com outros 
órgãos também sofreram redução de 9,5% e 
50,8%, respectivamente.

Analisando o indicador de variação da pro-
porção do salário mais baixo, discriminado por 
gênero, comparado ao salário mínimo local, 
observa-se que os menores salários pagos pelo 
IPT estão acima do salário mínimo de referên-
cia. Contudo, na comparação de gênero, há 
diferença entre a menor remuneração das mul-
heres em relação aos homens, dado que havia 
sido identificado em 2019.

R$ 167 mi - 10,7%
redução do custo 

dos serviços
receita bruta 

operacional do IPT
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Oportunidades decorrentes da atuação ambiental

Impacto econômico indireto gerado 
pela atuação do Instituto na sociedade

No final de 2020 o Instituto contava com 88 
projetos relacionados com a área ambiental 
que totalizavam R$ 52.400 mil. Esse levanta-
mento é uma aproximação do indicador de 
implicações financeiras em decorrência de mu-
danças climáticas.

A maior parcela desses projetos é composta por 
projetos vendidos ao mercado (46,6%), seguidos 
por projetos com instituições de fomento (29,5%).

Secretarias de Estado, prefeituras, empresas como 
DER, EMAE, SABESP e CDHU, além de companhias 
privadas das indústrias de mineração, energia e 
construção civil, contrataram o IPT para o desen-
volvimento de projetos na área ambiental.

Ao longo de 2020 foram desenvolvidas diver-
sas iniciativas, algumas delas em parceria com 
a Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (FIPT), que geram impactos posi-
tivos na sociedade. Uma dessas iniciativas é a 
Plataforma dos Municípios, uma plataforma de 

88
projetos na

área ambiental

atendimento às necessidades das cidades do 
estado de São Paulo que oferece atendimen-
tos especializados e capacitação por meio de 
cursos e webinares. Em 2020 foram 39 aten-
dimentos em 27 municípios, 10 webinares no 
tema ambiental e dois cursos no mesmo tema. 

27 10
webinares no

tema ambiental
municípios
atendidos
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A FIPT, com a participação de profissionais do IPT, tem apoiado o desenvolvimento de projetos 
sociais. Atualmente são três projetos em andamento:

• Aproveitamento de Resí-
duos da Construção e De-
molição (RCD) na produção 
de peças decorativas de con-
creto e tintas para fins ar-
tísticos. A comunidade está 
sendo envolvida por meio 
da participação em oficinas 
ministradas por profissionais 
do IPT que são realizadas no 
Instituto Favela da Paz;

• Carta geotécnica para ur-
banização de comunidades. 
O desenho de cartas geotéc-
nicas é fundamental para o 
conhecimento dos locais de 
risco de habitação. Esse pro-
jeto tem a aplicação piloto 
no município de Santana de 
Parnaíba, envolvendo o IPT 
e a Universidade Federal do 
ABC - UFABC. 

• Jovens pesquisadoras e jo-
vens promotoras de justiça: 
inserção das mulheres na C&T 
e no Direito. Projeto desti-
nado às estudantes do ensi-
no médio e professoras que 
se inserem em comunidades 
dos bairros da Água Branca e 
da Leopoldina, no município 
de São Paulo. Esses locais são 
assentamentos urbanos que 
se caracterizam pela preca-
riedade de habitação, baixa 
renda familiar, escolaridade 
deficiente, gravidez precoce, 
baixa autoestima, violência 
familiar e contra a mulher 
presentes no cotidiano, nar-
cotráfico e violência urbana 
dentre outros. O projeto en-
volve o IPT o Ministério Pú-
blico de São Paulo (MPSP) e o 
Instituto Rogacionista Santo 
Aníbal;



suporte para tomada de 
decisão no enfrentamento 

à pandemia

A contribuição do IPT para o combate ao 
Covid-19 se deu em várias frentes de trabalho. 
Para auxiliar o Governo do Estado de São 
Paulo no combate ao coronavírus, o Instituto 
trabalhou no Palácio dos Bandeirantes em 
três linhas de atuação, suprindo informações 
a diversas secretarias estaduais e entidades 
a fim de colaborar na tomada de decisões 
para enfrentar a pandemia. Os grupos 
‘Monitoramento de Informações do Comitê 
de Crise’, ‘Análise de Risco do Covid-19’ e 
‘Emergência de Logística e Mobilidade’ eram 

formados por profissionais que realizaram 
trabalhos presencialmente no Palácio dos 
Bandeirantes ou remotamente.

O Decreto nº 64.963 de maio de 2020 estabele-
ceu a Sala de Crise e Monitoramento Inteligen-
te da COVID-19, um ambiente computacional 
criado a fim de fornecer ao governo do Estado 
de SP informações agregadas e anônimas sobre 
mobilidade, saúde e economia, para prover su-
porte à tomada de decisão no enfrentamento 
à pandemia. 

10
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O IPT também realizou oito projetos de apoio 
ao desenvolvimento, adequação e manutenção 
de ventiladores pulmonares, com a prestação 
de serviços gratuita para instituições do tercei-
ro setor, do Estado e de ensino e pesquisa, e 
serviços remunerados quando do atendimento 
a empresas. Foram também desenvolvidos 12 
projetos envolvendo ensaios, calibrações, aná-
lises microbiológicas, avaliação de consistência 
de dados e avaliação de medidas a serem pro-
postas para a prestação dos serviços de trans-
porte público.

08
projetos com
ventiladores
pulmonares
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Doações FIPT

A FIPT contribuiu com instituições de apoio à 
comunidade em situação de risco e também 
em projetos. A lista de instituições que rece-
beram doações é apresentada a seguir:

• Cybernéticos
• Favela da Paz
• Favela 1010
• Hospital Universitário
• Instituto Rogacionista
• Projeto Alavanca

Além das doações para instituições e projetos, 
a FIPT, com participação de profissionais do 
IPT, conta com o Programa Novos Talentos. Em 
2020 foram seis bolsistas e um investimento de 
R$ 200.000,00.

R$ 200 mil
investidos em 

bolsas para 
pesquisa
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Materiais

03
Diretriz 
Ambiental

Os negócios do IPT estão concentrados no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, serviços tecnológicos, en-
saios e calibrações. Os principais materiais uti-
lizados para a prestação desses serviços são 
as folhas de papel sulfite, para a apresentação 
dos relatórios técnicos e relatórios de ensaios 
aos clientes. Em 2020, foram impressas 812.558 
folhas de papel, o que equivale à utilização de 
97,51 árvores para sua produção. Esse material 
é adquirido de fornecedores externos e prove-
niente de fontes renováveis. 

Foi observada uma diminuição da utilização de 
1.400.426 folhas de papel sulfite em relação ao 

ano de 2019. Essa diminuição é observada como 
resultado da alteração do modelo de trabalho 
durante a pandemia do Covid-19, aumentando 
a entrega de relatórios técnicos e de ensaio no 
formato digital. Em 2019, 15 % dos relatórios e 
pareceres técnicos emitidos pelo IPT eram por 
meio digital, tendo essa porcentagem aumen-
tado para 70 % em 2020, o que reduziu signifi-
cativamente a utilização de papel sulfite pela 
instituição. Estes resultados formam parte tam-
bém da adesão ao Programa SP Sem Papel, im-
plantando em julho de 2019 pelo Governo do 
Estado de São Paulo, com o objetivo de reduzir 
e eliminar gradualmente o trâmite de papel no 
âmbito da Administração Municipal.

- 1,4 mi folhas de papel
redução na utilização de folhas de 
papel em relação ao ano de 2019
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Energia

O consumo de energia elétrica na sede do IPT 
em 2020 foi de 6.447.121,20 kWh. O IPT possui 
um total de 27.184 lâmpadas distribuídas em 
seu campus, sendo que 7.138 já foram trocadas 
por lâmpadas LED e 20.046 são lâmpadas fluo-
rescentes que serão substituídas por lâmpadas 
LED. Houve uma redução de 2.783.295,50 kWh 
(30 %) no consumo de energia elétrica entre 
os anos de 2019 e 2020. Essa redução se deu 
pela diminuição da frequência no campus pe-
los funcionários do IPT devido à pandemia do 

- 30%
redução no 
consumo de 

energia em relação 
ao ano de 2019

Covid-19 e, também, devido a diversas ações 
desenvolvidas pelo Instituto para redução do 
consumo de energia elétrica no campus.

Foi feita a apresentação de proposta de pro-
jeto na Chamada Pública de Projetos 001/20 
da ENEL, com o objetivo de realizar ações de 
eficiência energética no IPT, a fim de melho-
rar o desempenho energético da instituição e, 
como consequência, promover a redução no 
consumo de energia elétrica da instituição.
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Água

O consumo de água no IPT se dá a partir de duas 
fontes: abastecimento de água pela SABESP 
e utilização de água subterrânea coletada a 
partir de poço artesiano instalado no Instituto. 
Em 2020, foram consumidos 417 m3 de água 
fornecida pela SABESP e 25.972 m3 de água 
subterrânea retirada do poço artesiano. Entre 
2019 e 2020, houve uma redução de consumo de 
188 m3 (31 %) de água da SABESP e de 11.490,10 m3 
(30 %) de água coletada do poço artesiano. 

98%
da água 

consumida 
coletada do poço 

artesiano 

Essa redução se deu pela diminuição da fre-
quência dos funcionários do IPT no campus 
devido à pandemia do Covid-19, bem como 
pela paralisação de algumas atividades durante 
o início do período de quarentena decretado 
pelo Governo do Estado de São Paulo. 
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Biodiversidade

O IPT não apresenta unidades operacionais in-
seridas em ou nas adjacências de áreas prote-
gidas e áreas de alto índice de biodiversidade. 
Porém, o Instituto apresenta, em seu campus 
principal, 1.851 árvores, das quais 635 (34 %) são 
de espécies nativas, com uma área de floresta 
urbana de 65.760 m2, o que representa 31 % da 
área do campus. Em uma análise realizada no 
maciço arbóreo da floresta de eucaliptos loca-
lizada no IPT, foi calculado um estoque de car-
bono de 275,03 t/ha, evidenciando o potencial 
de sequestro de CO2 pelas árvores no campus.

Das árvores presentes no campus do IPT, qua-
tro espécies nativas encontram-se na lista ofi-
cial de flora ameaçada de extinção no âmbito 
nacional. As espécies Araucaria angustifolia 
(pinheiro-do-paraná), Cariniana legalis ( jequiti-
bá-rosa) e Paubrasilia echinata (pau-brasil), com 
dois, um e 15 exemplares, respectivamente, es-
tão classificadas como ‘em perigo’, e a espécie 
Cedrela fissilis (cedro), com seis exemplares, 
como ‘vulnerável’. 
Nos anos de 2019 e 2020, o Instituto desenvol-
veu o projeto ‘Gestão da Floresta Urbana do 
Campus do IPT’, que tem por objetivo a ges-
tão adequada das árvores para a prevenção de 
acidentes com a queda, caracterização da ve-
getação dos bosques quanto aos aspectos de 
conservação e estágio sucessional, e a identi-
ficação de locais para plantio de árvores, para 
o aumento da área vegetada com potencial de 
geração de serviços ambientais. 

1.851
árvores no 

campus do IPT
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Efluentes e resíduos

Em 2020, o IPT realizou o descarte de 17.838 m3 
na rede de esgoto da SABESP, o que represen-
tou uma redução de 19.650 m3 em relação ao 
volume descartado no ano de 2019. Essa re-
dução foi devida às ações realizadas pela Coor-
denadoria de Infraestrutura e Manutenção 
(CIM) do IPT junto à SABESP, que resultaram 
na redução da medição de volume de esgoto 
descartado em 54,5 % em relação a 2019. Até 
2019, considerava-se que o volume descartado 
na rede de esgoto era igual à medição do vo-
lume de água consumido registrado nos hidrô-
metros. Porém, o estudo da CIM mostrou que 
o descarte de água representava apenas 44 % 
da medição registrada nos hidrômetros, o que 
proveu ao IPT um crédito de lançamento de 
esgoto na rede da SABESP.  

Em 2019, foi lançado o programa IPT Susten-
tável, com o objetivo de tornar o sistema de 
gestão de resíduos do IPT mais inteligente e 
sustentável, alcançando benefícios sociais, 
econômicos e ambientais. Teve-se por princí-
pio a implantação da coleta seletiva em três 
frações (recicláveis, orgânicos e rejeitos), a 
minimização da geração de resíduos e o tra-
tamento dos resíduos orgânicos por compos-
tagem, com o objetivo de redução de custos 
e geração de receitas, bem como a aplicação 
dessas receitas para melhorias no campus. Em 
outubro de 2019, foi suspensa a distribuição de 
copos plásticos no IPT, nos prédios e no res-
taurante, sendo distribuídos aos funcionários 
copos reutilizáveis para o consumo de água, 
café e suco. 

- 19 mil m3

redução no 
descarte na rede 

de esgoto

lançamento
do programa 

IPT Sustentável
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Produtos e serviços

Em 2020, foram também desenvolvidas as se-
guintes iniciativas para mitigação de impactos 
ambientais de produtos e serviços do IPT:

• Reaproveitamento de 1.790,43 m3 de água a 
partir de recirculação em ensaios nos labora-
tórios do IPT;
• Tratamento de 1.543,9 kg de efluentes ácidos 
e alcalinos produzidos nos laboratórios, bem 
como venda de resíduos recicláveis, misturas 
de combustíveis e vidrarias de laboratório;
• Reaproveitamento de combustíveis descar-
tados pelos laboratórios, no abastecimento da 
frota de veículos do IPT;
• Substituição da frota de veículos alugados 
por modelos com menor consumo de com-
bustível;
• Abastecimento da frota com etanol, com-
bustível de origem renovável e com menores 
emissões de gases de efeito estufa;
• Incentivos ao uso de transporte fretado e ca-
ronas, com a adesão de 68 usuários às linhas de 
fretado e 69 ao programa de caronas.

1,5 mil kg

1,7 mil m3

reaproveitamento 
de água por 
recicurlação
em ensaios

tratamento de 
efluentes ácidos

e alcalinos
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2,9 mil
testes de 
COVID-19 
realizados

Ações de combate ao COVID-19

04
Diretriz 
Social

Uma das primeiras ações de combate à pan-
demia do Instituto foi a criação do Protoco-
lo de Segurança e Prevenção ao contágio da 
COVID-19, baseado nas orientações da Orga-
nização Mundial de Saúde, Anvisa e Fundação 
Oswaldo Cruz. O protocolo deu segurança 
para minimizar os riscos de contaminação dos 
profissionais que permanecem em trabalho 
presencial no campus durante todo o período 
de pandemia e também durante o período de 
retomada de atividades, em sintonia com as 
orientações das etapas de retomada do Plano 
São Paulo.
 

Além da adoção rápida de um protocolo de 
segurança, outra ação de elevada importância 
para contenção da contaminação no campus 
foi o uso de testagem. A partir do mês de abril, 
o Instituto passou a testar os funcionários que 
estavam em trabalho no campus e que apre-
sentavam sintomas ou tinham contato próxi-
mo com pessoas que confirmavam a contami-
nação. Foram realizados 128 testes com índice 
de contaminação de 7 %. Em agosto, o Insti-
tuto firmou parceria com o Instituto Butantan 
para testar todos os profissionais em trabalho 
presencial no campus, independentemente de 
serem empregados, colaboradores ou tercei-
ros, a cada 15 dias, visando garantir maior segu-
rança para esses trabalhadores e suas famílias.

Foram realizados 2.946 testes com índice de 
contaminação de 6,3 %.



www.ipt.bript@ipt.br
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