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VISÃO

Editorial
2021 marca um primeiro passo na história da RSC 
da GreenYellow. Um olhar para trás em um ano 
cheio de desafios e soluções.

Apenas dois anos após o lançamento de sua política de 
RSC, a GreenYellow confirma sua posição na vanguarda 
da gestão da responsabilidade social corporativa.  
Gostaríamos de agradecer a todos os funcionários da 
GreenYellow, que trabalham ao lado de nossos 
stakeholders todos os dias e contribuem ativamente 
para a luta contra o aquecimento global. Graças a eles, 
mais de 470 clientes se beneficiaram de um impacto 
ambiental, econômico e social positivo.

O direcionamento do RSC de 2021 proporcionou vários 
avanços significativos em todas as dimensões. 
Em primeiro lugar, em termos de compras responsáveis, 
com a criação de um Código de Compras Global 
compartilhado com todos os nossos fornecedores, 
complementado por várias auditorias e pesquisas de 
RSC. Em segundo lugar, assistimos a um aumento do 
número de mulheres nas nossas equipes, sobretudo na 
Ásia e no Brasil. Ao mesmo tempo, várias iniciativas de 
apoio ao reflorestamento foram lançadas na Colômbia, 
Vietnã e França, dobrando a implantação do Climate 
Fresk para mais de 250 funcionários em todo o mundo. 
Finalmente, foi lançado um programa de RSC que visa 
melhorar as condições de vida (saúde, educação, 
igualdade de gênero, etc.) em benefício das populações 
que vivem no entorno da usina solar de Nagréongo 
(Burkina Faso).

Esse compromisso contínuo foi reconhecido e 
recompensado com uma Medalha de Ouro EcoVadis 
2021, destacando especialmente a maturidade do nosso 
sistema de gestão de RSC em questões ambientais, bem 
como em questões sociais e de direitos humanos.

"The Travel Notebook",  
símbolo de abertura e adaptação

Decidimos trabalhar com uma pintora francesa, Léa 
Morichon, para ilustrar a terceira edição do nosso 
Relatório. 
As cinco obras selecionadas pontuam o relatório como 
um caderno de viagem e repercutem na exploração de 
novos horizontes: a mudança da sede da GreenYellow 
para escritórios modernos e luminosos, a criação de 
atividades na Mauritânia, Bulgária e Polônia, a parceria 
estratégica com a Schneider Electric. .
Este tema comunica nosso dinamismo e ressoa com a 
resiliência das equipes da GreenYellow. Para enfrentar os 
desafios complexos e mutáveis do nosso ecossistema, 
eles se mobilizaram coletivamente diante da incerteza, 
implantando uma capacidade inigualável de adaptação 
e abertura.

Por isso, dedicamos este relatório 
a eles com orgulho e gratidão.

ALEXANDRA MANNAÏ 
CTO & DIRETORA DE 

RSC

JULIE DOREL
DIRETORA DE MARKETING & 
COMUNICAÇÃO
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DE MUDANÇA POSITIVA

A razão de ser da GreenYellow: ser a aliada 
energética de empresas e populações e garantir 
o sucesso da sua transição energética. Nosso
negócio principal participa dos principais
objetivos definidos pelos Acordos Climáticos de
Paris e pelos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU.

NOSSO DNA
A GreenYellow surgiu de um projeto 
empreendedor lançado dentro do grupo Casino 
em 2007 e apoiado pelos fundos Tikehau Capital 
e bpifrance desde 2018. Apoiamos nossos clientes 
na luta contra o aquecimento global investindo 
em seus projetos. Estamos solidamente 
posicionados no mercado, mantemos nosso 
espírito ágil e inovador e mobilizamos todas as 
alavancas da transição energética – sejam elas 
ambientais, tecnológicas ou financeiras – para 
beneficiar nossos stakeholders.

Impulso
Nossas atividades e impactos

486 MW
  
p 

capacidade instalada
(incluindo Reservoir Sun)*

+900 GWh
de volume instalado ou evitado em 
nossos clientes*

Mais de
4.000 EEA 
(Acordo de Eficiência Energética)

476 clientes 

334.000 ton 
de emissões de CO2 evitadas

Impacto direto nos objetivos de 
desenvolvimento sustentável:
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VISÃO

*Inclui todos os projetos da GreenYellow desde seu 
início, em operação ou instalados a partir de 31/12/2021
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TO PROFITABLE ENERGY!
Nossa plataforma global exclusiva de ofertas 
complementares é inteiramente dedicada à transição 
energética de nossos clientes: ajudando-os a reduzir 
suas contas de energia e sua pegada de carbono, 
reduzindo e melhorando seu consumo de energia.

Shift

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EE)
Aproveitando a economia potencial - cada 
centavo conta!
Identificamos fontes de desperdício de energia 
nas instalações dos nossos clientes e reduzimos 
seu consumo e despesas em até 40% no primeiro 
ano de operação. Estamos comprometidos em 
manter este desempenho durante a vigência dos 
nossos contratos.  

SERVIÇOS DE ENERGIA
Gerenciando o consumo!
Para abordar todo o escopo das estratégias de 
energia, ajudamos nossos clientes a analisar, 
otimizar e gerenciar seus contratos de energia 
em todos os seus sites. Monitoramos de perto seu 
consumo de energia, revisamos contratos de 
compra e implementamos estratégias de 
resposta à demanda para otimizar totalmente a 
conta de energia de nossos clientes.

SOLAR (FV)
Produzindo energia verde, local e barata!
Acrescentamos valor às instalações dos nossos clientes 
(telhados, parques de estacionamento, etc.) investindo 
em equipamentos para reduzir a sua carga energética e 
proporcionar uma visão abrangente do seu gasto 
energético através de projetos de autoconsumo. 
Nosso modelo de negócios integra o financiamento das 
instalações, bem como o compartilhamento de receitas 
das economias realizadas.

MOBILIDADE ELÉTRICA
Facilitando o desenvolvimento da mobilidade verde!
Permitimos que nossos clientes aumentem sua 
atratividade instalando estações de carregamento para 
veículos elétricos em seus sites. As nossas instalações 
estão equipadas com um sistema de controle digital e 
abrangem todas as configurações: infraestruturas 
tradicionais, carregamento ultrarrápido, estações de 
carregamento autônomos, mistura de potência, etc..

VISÃO
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Nossa carta 
ao cliente
Na GreenYellow, os nossos clientes são a nossa prioridade.  
Nossa Carta ao Cliente expressa nossa mentalidade e nosso 
compromisso de entregar excelência em nossos projetos e 
serviços em todos os momentos.

1 2

4 6

3
PROATIVIDADE CONHECIMENTO

INOVAÇÃO PARCERIA

AGILIDADE

5
TRANSPARÊNCIA

VISÃO

5

NOSSO DIFERENCIAL

Desde 2007, apoiamos cada cliente 
em uma transição energética realista 
e eficiente através de:

• Forte cultura empreendedora
• Oferta global e adaptável
• Espírito pioneiro para inovar

continuamente
• Governança corporativa transparente
• Presença altamente diversificada e

internacional

Em 2021, a GreenYellow foi premiada 
com a Medalha de Ouro EcoVadis. 
Esta primeira premiação reflete o 
verdadeiro compromisso de todos os 
nossos colaboradores com todos os 
nossos stakeholders e, em particular, 
com os nossos clientes.
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Colômbia

Brasil

Senegal Burkina Faso

Espanha

França
Bulgária

Polônia

Tailândia
Camboja 

Vietnã

Madagascar
Ilhas Maurício

África do Sul

Tunísia
 Marrocos

DATAS MARCANTES

2007 
Criação da GreenYellow

2011 
Expansão de nossos serviços 
para incluir Eficiência Energética

2012 
Criação da GreenYellow 
Colômbia

2014 
Criação da GreenYellow Brasil 
& GreenYellow Tailândia

2015 
Criação da GreenYellow do 
Oceano Índico 

2017 
Novos escritórios abertos em 
Marrocos e Senegal

2018 
Lançamento do Reservoir 
Sun 

Abertura de capital para  
Tikehau Capital e bpifrance.

2019 
Parceria com Meridiam & 
Allego para implantação de 
estações de recarga elétrica

2020 
Novas instalações no 
Vietnã e África do Sul 
Lançamento da oferta 
Utilites as a Service

2021 
Criação da GreenYellow 
Europa

Parceria estratégica com 
a Schneider Electric

Presença
VISÃO

EM QUATRO 
CONTINENTES

Como as mudanças climáticas são uma questão 
global, a transição energética é uma preocupação 
de todos. 

Implantamos nossas atividades em 4 continentes 
e operamos em 16 países.
Para a GreenYellow, ser aliada dos nossos 
stakeholders passa sobretudo por uma forte 
integração local.
Nossos especialistas projetam soluções sob 
medida, adaptadas às regulamentações locais, 
questões do setor e expectativas específicas de 
empresas, instituições e populações locais.

Um player próximo  
Optamos por combinar o poder de 
um grupo internacional com equipes 
de especialistas locais e 
imediatamente operacionais.
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O impacto 
VISÃO

NO NOSSO ECOSSISTEMA

COMO CONSTRUIR UM NEGÓCIO SUSTENTÁVEL EM 
UM ECOSSISTEMA GLOBAL

Como tudo começou?
A resposta é: com o cliente. Sempre o cliente! Em 2007, foi o 
grupo Casino que quis equipar o seu retail park com painéis 
solares. Hoje, apoiamos mais de 470 clientes em todo o mundo 
em sua transição energética e ecológica. Oferecemos a eles 
soluções relevantes e inovadoras, e nos comprometemos com 
compromissos operacionais e financeiros de longo prazo. Mas 
nada disso teria acontecido sem o compromisso e a paixão de 
nossa equipe que agora conta com mais de 600 membros em 
todo o mundo.Hoje, mais do que nunca, estou comprometido 
em manter nossas equipes totalmente mobilizadas para que 
cada um de nós se sinta um embaixador e um ator na 
transição energética com nossos clientes. Esta é a chave para o 
nosso sucesso passado e futuro!

Ser embaixador da transição energética não significa estar 
muito próximo dos territórios?
Claro que sim! A GreenYellow opera em 16 países e atua em 
estreita colaboração com autoridades públicas nacionais e 
tomadores de decisão locais: nosso papel é compartilhar nossa 
experiência e perspectivas inovadoras para responder aos 
desafios socioeconômicos relacionados ao aquecimento global. 
Mas isso não é tudo. Nosso modelo descentralizado está 
intimamente ligado ao respeito às práticas e costumes locais. 
Isso significa integrar lideranças locais desde as etapas de 
concepção dos projetos e apoiar o desenvolvimento das 
populações que vivem no entorno de nossos projetos.

Como você aborda a questão do emprego local e da 
cadeia de suprimentos de forma mais geral?
A grande maioria dos nossos subcontratados são locais, seja 
durante as fases de construção, operação ou manutenção. 
Este ano, queríamos fortalecer nossas relações operacionais 
com nossos parceiros da cadeia de suprimentos. Ao refinar 
nossa política de compra responsável, discutimos com mais 
de 100 fornecedores e subcontratados suas práticas de RSC 
e a importância dos padrões ESG para a GreenYellow. Trata-
se de manter uma forte relação de confiança, que valoriza 
acima de tudo a transparência e a ética nos negócios.

Essa transparência, por sua vez, é exigida por seus 
investidores; como você aborda isso?
Sejam nossos investidores de private equity ou instituições 
de crédito, todos eles apoiam totalmente a razão de ser da 
GreenYellow e apreciam a visibilidade e transparência que 
oferecemos a eles em todos os critérios financeiros e ESG. 
Está claro para nós que precisamos trabalhar juntos de 
forma sustentável para manter nossa trajetória e fortalecer 
nosso impacto positivo ao nosso redor.

OTMANE HAJJI 
FUNDADOR E PRESIDENTE 
DA GREENYELLOW

“
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VISÃO

Populações locais 
APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE 
INSTITUIÇÕES E POPULAÇÕES 
LOCAIS
A GreenYellow está ativamente envolvida com 
instituições e populações locais. Ao envolvê-los 
plenamente em nossos projetos, a GreenYellow 
garante um impacto sustentável que vai além das 
questões ambientais: nossa ação contribui para 
melhorar as condições de vida das pessoas e 
promove o surgimento de cidades sustentáveis.

Nosso planeta
AGIR COM RESPONSABILIDADE 
EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Na GreenYellow, estamos inerentemente 
comprometidos com o desenvolvimento 
sustentável e ecológico. A preservação 
ambiental é parte integrante de nossos projetos 
e ajudamos a conscientizar nossos públicos 
sobre os desafios do combate ao aquecimento 
global.

PARA MUDANÇA E IMPACTO POSITIVO

NOSSA 
POLÍTICA 

RSC

360°

Impulso
Nossos parceiros de 
negócios 

ESTABELECER PARCERIAS 
SUSTENTÁVEIS, ÉTICAS E 

TRANSPARENTES
Na GreenYellow, estamos construindo uma rede 

de parceiros sustentáveis para apoiar nosso 
crescimento de longo prazo e implementamos 

práticas transparentes, éticas e responsáveis.

Nosso time
DESENVOLVER E VALORIZAR NOSSOS 
COLABORADORES, GARANTINDO SUA 

SAÚDE E SEGURANÇA
A GreenYellow está comprometida com seus 

valores empresariais e em proporcionar às 
equipes condições de trabalho equilibradas 
que estimulem a agilidade, a superação e a 

responsabilidade coletiva. 
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TAXONOMIA EUROPEIA
O Regulamento de Taxonomia Verde da UE é um 
elemento-chave do Plano de Ação da Comissão 
Europeia sobre Finanças Sustentáveis. Estabelece 
os princípios de um sistema de classificação de 
atividades económicas ambientalmente 
"sustentáveis", respondendo à realização de um 
dos seis objetivos estabelecidos no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) 2020/852, incluindo a mitigação 
das alterações climáticas e a adaptação às 
alterações climáticas mudança.

Em 2021, a GreenYellow, apoiada por sua 
controladora, o Grupo Casino, identificou as 
principais atividades econômicas elegíveis para a 
Taxonomia:

• Geração de eletricidade por tecnologia solar
fotovoltaica (4.1)

• Instalação, manutenção e reparação de
equipamentos que promovam a eficiência
energética (7.3)

•  Instalação, manutenção e reparação de estações
de carregamento de veículos elétricos no interior
de edifícios (e em parques de estacionamento
anexos a edifícios) (7.4)

• Instalação, manutenção e reparação de
tecnologias de energia renovável (7.6)

Este primeiro passo permitirá à 
GreenYellow apoiar os seus 
investidores nas suas demonstrações 
financeiras e confirmar a sua posição 
como player sustentável.

Governança
Desde 2018, a GreenYellow criou um Comitê de 

Vigilância cujo papel é arbitrar a estratégia e os 
investimentos mais importantes. É composto por 
8 pessoas (representantes do grupo Casino,

Tikehau e bpifrance) que se reúnem pelo menos uma vez 
por mês com o comitê executivo da GreenYellow.

A estratégia de RSC da GreenYellow é desenvolvida pelo 
departamento de RSC em conjunto com todos os 
departamentos de negócios. O roteiro anual e os objetivos 
são definidos com o comitê executivo da GreenYellow e 
compartilhados com o Comitê de Vigilância a cada ano.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os principais riscos são identificados e tratados sob a 
responsabilidade do comitê executivo da GreenYellow. 
Todos os anos realizamos o exercício de mapeamento de 
risco, plano de prevenção associado e controlo interno – 
todos os três geridos e revistos pelo Departamento 
Financeiro Global da GreenYellow.

VISÃO
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AGINDO COM 
RESPONSABILIDADE 
EM FAVOR DO MEIO 
AMBIENTE
Na GreenYellow, estamos inerentemente 
comprometidos com o desenvolvimento 
sustentável e ecológico. A preservação 
ambiental é parte integrante de nossos 
projetos, e ajudamos a conscientizar nossos 
stakeholders sobre os desafios para enfrentar 
o aquecimento global.
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PHILIPPE HOUINS 
CHEFE DE OPERAÇÕES

Há 15 anos, Otmane e eu embarcamos nesta 
aventura e desafio da energia verde. Seguimos 
uma trajetória de forte crescimento, 
completando nossa plataforma de ofertas para 
atender todas as questões energéticas de 
nossos clientes. Isso nos permite acompanhá-
los na redução efetiva de sua pegada de 
carbono e incentivá-los a adotar melhores 
reflexos energéticos. Uma ambição sustentada 
pelo nosso lema "Consumir melhor e menos".

2021 foi um ano rico em todas as nossas 
atividades: instalamos mais de 100 MWp de 
energia solar fotovoltaica, contribuímos para 
uma economia de energia de mais de 50 GWh e 
nosso novo negócio de mobilidade elétrica está 
decolando na França.

Nosso impacto

N ovas energias abrigam oportunidades econômicas 
e tecnológicas, mas seria muito simplista para vê-
los apenas através desta lente. GreenYellow 
contribui para mudar nosso relacionamento com 

energia: ao optar por reduzir e melhorar nosso consumo de 
energia, garantimos que o impacto de nossos projetos seja 
benéfico para o meio ambiente e para a sociedade em geral.

APOIANDO A LUTA CONTRA AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

A GreenYellow participa ativamente da redução das emissões 
de gases de efeito estufa (GEE). Nossos programas de 
eficiência energética mostram que é possível consumir menos 
e melhorar a competitividade de nossos clientes. A 
implantação de projetos solares também representa uma das 
alternativas mais sustentáveis à energia de carbono. estamos 
fortalecendo nosso core business desenvolvendo atividades 
inovadoras e ofertas complementares para acelerar a transição 
energética para cada um de nossos clientes.

“

e
m

 n
ú

m
e

ro
s

“Nas Antilhas, nossa abordagem fotovoltaica combina 
a proteção do gado com a transição energética. 
Graças aos nossos hangares solares, que são 
autofinanciados pela venda de eletricidade ao operador 
da rede, estamos ajudando a comunidade agrícola a 
desempenhar um papel ativo na luta contra o 
aquecimento global.”
TIPHANIE M. 
DESENVOLVIMENTO FV DAS ANTILHAS

195,000 CO2 toneladas evitadas - projetos FV em 
operação 

139,000 tCO2
toneladas evitadas - projetos FV em 
operação 

instalações certificadas de carbono - 
(CDM, VERRA, Cercabono...) 

Impacto direto nos ODS:

NOSSO 
PLANETA
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Pegada de Carbono
A GreenYellow está comprometida com 
uma abordagem de longo prazo para 
neutralizar seus Escopos 1 e 2 de emissões.

Nos últimos 3 anos, a GreenYellow vem 
medindo sua pegada de carbono em todas as 
suas subsidiárias. Em 2021, as equipes francesas 
decidiram apoiar projetos de reflorestamento. 
Eles escolheram 2 projetos com o selo Low-
Carbon* no Val d'Oise e no Loiret.
As próprias equipes plantaram árvores que 
serão mantidas por silvicultores locais. Esses 
projetos garantem a preservação do solo e a 
criação de habitats para a biodiversidade.

*Rótulo criado pelo Ministério Francês da Transição Ecológica.

Escritórios (ktCO2e)
Viagem de negócios 1.4

Deslocamento para o trabalho 0.3

Carros da empresa 0.2

Energia 0.1

Materiais, desperdício, … 0.1

12

0% 
detergente usado 
na água de limpeza 
de painéis solares

6.978 
árvores plantadas
das quais

1.378 
cobertas pelo 
rótulo Low-Carbon

e
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Nosso impacto

CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DE 
RECURSOS NATURAIS E DA BIODIVERSIDADE

Certificação ISO 14 001 na França em toda a cadeia de valor, 
desde o projeto até a operação. Temos o compromisso de 
gerenciar adequadamente os resíduos gerados por nossos 
empreendimentos em construção e operação, de acordo 
com as regulamentações locais dos diversos países onde 
atuamos.
Para nossos projetos solares, realizamos estudos de impacto 
desde a fase de desenvolvimento para minimizar os efeitos 
potenciais sobre a flora e a fauna. Além disso, a nossa adesão à 
organização ecológica francesa Soren abrange a recolha e 
reciclagem de painéis fotovoltaicos em fim de vida.
Também garantimos o uso eficiente da água. Preservamos ao 
máximo a sua qualidade durante o funcionamento das 
nossas instalações e limpamos os painéis solares com água 
limpa.

EMISSÕES EVITADAS

Projetos FV
195 k tCO2e

Projetos EE
135 ktCO2e

EMISSÕES INDUZIDAS

Projetos 
132 k tCO2e

Escritórios
2.1 ktCO2e

“A conscientização das novas gerações é 
uma prioridade para nós.
Foi um verdadeiro prazer montar uma 
oficina com as escolas e crianças do Retiro 
no Planeta Rica Córdoba, em torno do 
plantio de árvores e proteção de insetos 
polinizadores!”
DIANA A. 
MARKETING & COMUNICAÇÃO DA 
COLÔMBIA

NOSSO 
PLANETA
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FOMENTAR E INCENTIVAR A CONSCIÊNCIA 
AMBIENTAL

Desde 2020, nossos colaboradores são sensibilizados
ao aquecimento global através do Climate Fresk. nós temos 
rolado este jogo sério em todas as nossas geografias.
A GreenYellow também incentiva seus funcionários a agir por 
meio de cálculos individuais de pegada de carbono, desafios 
como Plant Your Feet ou dias dedicados "para o planeta", 
como o EcoDay.

Aumentar a conscientização entre a geração mais jovem dá a 
eles as chaves para entender o aquecimento global e os 
incentiva a trabalhar no setor de transição energética.
Em 2021, uma visita à central elétrica Solitude nas Maurícias
por alunos, bem como apresentações a alunos e escolas da 
Reunião, Marrocos e Colômbia. A Colômbia também 
organizou a criação do primeiro "GreenYellow Tree Nursery" na 
Colômbia, em colaboração com crianças e estudantes locais.

Plant your Feet, um programa 100% GreenYellow: 
colaborativo, esportivo e com impacto positivo no meio 
ambiente. Durante 3 semanas, tive a oportunidade, 
juntamente com 70 colaboradores, de caminhar, correr e 
andar de bicicleta para construir a "Floresta 
GreenYellow"! No total, percorremos mais de 3.300 km 
que foram convertidos em 600 árvores.

CLÉMENT S. 
COMPRADOR DA FRANÇA

“
272 
colaboradores 
sensibilizados desde o 
início do Climate Fresk

737 
crianças/estudantes que 
se beneficiaram de
ações relacionadas ao 
ambiente

Nosso impacto
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“Uma vez conheci um cliente que não 
acreditava em energia renovável. Ele 
tinha uma imagem ruim de projetos 
solares fotovoltaicos. Depois de 
várias conversas, ele acabou 
percebendo o interesse ecológico e 
financeiro e eu o convenci a assinar 
um projeto de 700 kWp.”
ASMA P. 
DESENVOLVIMENTO DE 
NEGÓCIOS NO OCEANO 
ÍNDICO

NOSSO 
PLANETA
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APOIAR O 
DESENVOLVIMENTO 
DE INSTITUIÇÕES E 
POPULAÇÕES LOCAIS  
A GreenYellow está ativamente envolvida 
com instituições e populações locais.
Ao envolvê-los totalmente em nossos 
projetos, a GreenYellow garante que terá
um impacto sustentável que vai além das 
questões ambientais: nossa ação contribui 
para melhorar as condições de vida e 
promoves o surgimento de cidades 
sustentáveis.
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GINO GAUTHIER 
DIRETOR COMERCIAL

Nossa missão é apoiar os países
na sua transição energética. Para fazer isso, 
precisamos entender nossos clientes e o 
ambiente em que eles operam, impulsionados 
em parte pelo governo e instituições 
reguladoras e pelas necessidades da população.
Ouvir é a chave para se aproximar dos clientes. É 
o caso da África do Sul, onde criamos nossa
subsidiária em 2020 para apoiar o roteiro do país
em torno dos desafios da descarbonização.
A GreenYellow também deve influenciar e
educar proativamente as instituições de hoje
e amanhã. De uma forma muito concreta
e pragmática, apoiando o desenvolvimento
socioeconômico das populações ao redor de
nossos projetos.

Nosso impacto

COLABORAR COM LOCAIS E INSTITUIÇÕES 
NACIONAIS

É nossa responsabilidade compartilhar nossa experiência e 
para informar as decisões nos níveis local e nacional. 
Envolvemo-nos regularmente com representantes públicos 
nacionais e comunidades em questões de transição 
energética. Por meio desses encontros, compartilhamos 
com eles nossas visões e perspectivas, apontando as 
dimensões benéficas de nossos projetos. Por exemplo, em 
Burkina Faso, cerca de 30 pessoas de os ministérios 
responsáveis pela energia, ambiente, Sonabel* e 
autoridades locais foram sensibilizados as questões 
ambientais e sociais de um projeto solar fotovoltaico por 
nossas equipes locais.

*Companhia Nacional de Energia
de Burkina Faso.
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“Através de nossas ações de comunicação, exponho os impactos 
benéficos de nossos projetos. Essas mensagens servem para 
educar os tomadores de decisão em nosso país para que as 
futuras escolhas regulatórias se alinhem cada vez mais com os 
ODS.”
MARILIA B.
GERENTE DE INOVAÇÃO/MARKETING E 
COMUNICAÇÃO NO BRASIL

PRÊMIOS RECEBIDOS PELA 
GREENYELLOW

Prêmio Líderes em 
Energia 2021
Brasil - Prêmio Líderes em 
Energia na categoria Eficiência 
Energética

GreenSolutions 
Awards - Sustainable 
Infrastructure  
Grand Prix  
França - Projeto de solarização 
da Metrópole Saint-Étienne

Impacto direto nos ODS:

goals

POPULAÇÕES LOCAIS
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França 
Otmane Hajji, presidente da 
GreenYellow, participou
a mesa redonda sobre a transição 
ecológica do colóquio no Conselho 
de Estado de 10 de dezembro de 
2021 ao lado de Odile Renaud-
Basso, Jérôme Brouillet e
Anne Lauvergeon. Ele confirmou a 
capacidade da GreenYellow de 
apoiar a transição energética por 
meio de sua plataforma de oferta 
global e exclusiva.

Oceano Índico
Alexandra Mannaï, diretora de CTO e CSR, conheceu 
Renganaden Padayachy, Ministro das Finanças, 
Planeamento e Desenvolvimento Económico das 
Maurícias durante a sua visita a Paris. Ele apresentou os 
ambiciosos objetivos de 2030 para a produção de 
eletricidade renovável nas Maurícias, aos quais a 
GreenYellow tem muitas respostas.

África 
Robinson Alazraki, GM 
GreenYellow Africa, 
participou no MEDEF 
International em Abidjan: uma 
oportunidade para discutir os 
desafios da cidade sustentável 
com o Sr. Souleymane 
Diarrassouba, Ministro do 
Comércio, Indústria, Artesanato 
e Promoção das PME.

NOSSAS AÇÕES

Trabalhamos lado a lado com as instituições 
locais para favorecer as novas energias.

COMO O SETOR PRIVADO PODE APOIAR A 
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DE UM PAÍS ?

Em dezembro de 2021, Sébastien Prioux, 
Diretor da GreenYellow Vietnã, juntou-se à 
uma conferência organizada pelo Ministério 
do Planejamento e Investimento (MPI) em 
Hanói sobre “Removendo os gargalos do 
desenvolvimento de energia renovável no 
Vietnã”.
Ele apresentou as soluções que
o setor privado - e a GreenYellow mais 
especificamente - pode oferecer suporte à 
rede local de energia e gerenciar o aumento 
maciço de instalações de energia renovável. 
De fato, adicionar energias renováveis no mix 
de energia gera muitos desafios, como 
sobrecarga da rede elétrica, corte provincial e 
segurança do fornecimento de eletricidade. 
As soluções incluem melhores previsões de 
produção e soluções de armazenamento de 
eletricidade distribuída no local, ambas 
GreenYellow pode ajudar.
O governo vietnamita estabeleceu metas 
ambiciosas para atingir emissões líquidas zero 
de GEE até 2050, em parte aumentando
a penetração das energias renováveis
na matriz energética do país. Acreditamos, 
portanto, que nossas sugestões 
provavelmente impactarão a definição do 
Power Master Plan VIII a ser implementado 
em 2022.

POPULAÇÕES LOCAIS
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VALORIZAR E PRESERVAR
CULTURA E O PATRIMÔNIO LOCAL 

A GreenYellow apoia as cidades na sua transição 
energética, mas também no seu desenvolvimento 
socioeconómico.
Nossos principais projetos de usinas solares montadas 
no solo são complementados por programas de 
desenvolvimento local. Como exemplo, o programa 
CSR de Nagreongo em Burkina Faso concentra-se em 
3 impactos principais: saúde, educação e atividades 
geradoras de renda.
Em Madagascar, perto da fazenda solar Ambatolampy, 
a agricultura é a principal fonte de renda da população 
local. A água é, portanto, um recurso essencial para as 
populações, o que a torna uma prioridade abordada 
no roteiro local de RSC.

9 
campanhas de 
doação/patrocínio

Nosso impacto
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Antes que qualquer ação seja tomada aqui em 
Burkina, devemos sempre garantir que o 
ecossistema local seja favorável. Então falei com os 
vários chefes e instituições das aldeias para garantir 
que os costumes fossem respeitados: fizemos uma 
oferta a os crocodilos do Rio Sagrado antes de 
iniciar a construção da central de Nagréongo!

SAYOUBA N.
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS BURKINA FASO

““Na nossa cultura mauriciana,
é natural partilhar a nossa 
sorte com os menos favorecidos. 
Foi importante para mim estar 
presente no local durante a 
distribuição de alimentos.”
USHA K.
ASSISTENTE NAS ILHAS 
MAURICIO 

CONDUZIR PARCERIAS LOCAIS 
DE SOLIDARIEDADE

A nossa integração no tecido económico 
local resulta da nossa participação ativa 
no desenvolvimento económico e social 
das áreas em que atuamos. Os 
funcionários da GreenYellow são 
incentivados a realizar ações de caridade 
significativas, como:
•

•

 A nossa equipa das Ilhas Maurício trouxe
seu apoio à associação Lakaz Lespwar 
Solitude, distribuindo cestas básicas para 
50 famílias.
No Brasil, nossas equipes doaram
70 kits de saúde e alimentação
ao instituto SOMAR, atendendo 
populações em vulnerabilidade social.

POPULAÇÕES LOCAIS
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Criação de um fundo de 
microfinanciamento

30.000 300

Ambulância e produtos 
farmacêuticos

27.000 12,000

Construção e mobiliário 
de 5 salas de aula

59.000 200

Instalação de 13 postes solares 
à volta do mercado de 
Nagreongo, escola secundária 
do departamento e 
dispensário central

15.000 20.000

Criação de viveiro de árvores, 
plano de reflorestamento e 
formação de silvicultores

2.000 500
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ESTABELECER 
PARCERIAS 
SUSTENTÁVEIS, 
ÉTICAS E 
TRANSPARENTES
Na GreenYellow, estamos construindo
uma rede de parceiros sustentáveis 
para apoiar nosso crescimento de 
longo prazo e implementar práticas 
transparentes, éticas e responsáveis.
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14 201 
i-RECs gerados

KARINE ANNE HUBERFELD 
SECRETÁRIA GERAL& 
CONSELHEIRA GERAL

Como Diretor de Ética da GreenYellow, posso 
testemunhar que a ética é absolutamente 
essencial na expressão de nossos valores, em 
todos os níveis. Quer sejam interações entre 
colegas ou relações comerciais que temos 
com terceiros, agir com transparência e ética é 
uma forma de respeito ao próximo,
de "limpeza".
São regras e hábitos que devem nos governar 
individual e coletivamente. Agir com ética 
também significa oferecer aos nossos clientes 
o que é melhor para ELES, para seus desafios
em termos de transição ecológica. Cabe a nós
encontrar as melhores alavancas para apoiá-los
com confiança.

Nosso impacto
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ideias inovadoras em teste/POC 
(incubação)

Impacto direto nos ODS:

NOSSOS PARCEIROS DE 
NEGÓCIO

Em 2021, abrimos novos horizontes na 
Europa Oriental com um primeiro 
projeto solar para nosso cliente Solvay.
Eu estava particularmente atento
para garantir que nosso cliente
e nossos parceiros locais respeitaram 
nossos padrões em termos de 
combate à corrupção e conduta 
empresarial adequada.

BERTRAND R. 
DIRETOR DE 
VENDAS EUROPA

“

ENCORAJAR O USO RESPONSÁVEL DE 
ENERGIA

Mostramos aos nossos clientes que somos seu parceiro de 
gestão de energia, capaz de equilibrar eficiência 
operacional, RSC e energia sustentável. Garantimos que 
nossos clientes sempre se beneficiem da melhor 
tecnologia disponível para ajudá-los a reduzir ao máximo 
o consumo de energia. Facilitamos a rastreabilidade da
produção local e de energia verde por meio de
mecanismos de garantia de origem, inclusive em áreas
onde esses mercados de certificados ainda não estão
desenvolvidos, como no Brasil ou no Vietnã, onde os i-
RECs permitem garantir essa rastreabilidade. Em 2021,
reforçamos nossa estratégia de fornecimento de
eletricidade na França, oferecendo garantias locais de
origem "100% fabricado na França."

NOSSOS CLIENTES

Schneider Electric 
parceria internacional 
para acelerar a trajetória de baixo 
carbono para grandes empresas 
GreenYellow e Schneider Electric 
oferecem a seus clientes internacionais 
programas e tecnologias de eficiência 
energética totalmente financiados, 
independentemente de sua 
localização geográfica.

Valeo 
A GreenYellow Tailândia tem orgulho 
de apoiar a Valeo em sua bem-
sucedida transição energética, 
econômica e ecológica. As equipes 
locais foram homenageadas para 
receber o prêmio de baixo carbono 
para a planta de telhado de 2MWp.
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Um código de compras 
responsável com 5 eixos

1   Promoção e respeito pela internacionalidade
reconhecendo os direitos humanos

2 Respeito pela saúde e segurança no trabalho

3  Respeito às normas ambientais e mitigadores
de mudanças climáticas

4 Respeito pela ética, compliance e transparência

5   Prática comercial justa

60% 
dos 20 maiores fornecedores 
têm uma política ambiental 
(como ISO 14 001)

11 
Auditorias de QSMS por ano 
(média dos últimos 36 meses)

48% 
Pontuação média
dos 100 principais fornecedores 
para a pesquisa GreenYellow ESG

Nosso impacto
TORNAR-SE ATOR E EMBAIXADOR DE 
UMA CADEIA DE SUPRIMENTO 
RESPONSÁVEL

Na GreenYellow, damos grande importância à 
construção de parcerias duradouras com nossos 
fornecedores e subcontratados, em conformidade 
com os padrões descritos em nossa carta de 
fornecedores.

Uma abordagem baseada na ISO 20400
Em 2021, queríamos fortalecer a dimensão sustentável 
de nossa cadeia de suprimentos. Nós implantamos 
uma abordagem global de Compras Responsáveis, 
com base nas principais diretrizes da ISO 20 400. 
Consiste em integrar plenamente as questões 
econômicas, sociais e ambientais ao processo de 
compra. Um roadmap completo foi elaborado com o 
objetivo de estar alinhado com a ISO 20 400 em 
menos de 2 anos.

Uma rede de embaixadores bem treinados
Todos os compradores e logísticos da GreenYellow 
participaram do processo da cadeia de suprimentos 
Responsável e receberam treinamentos para 
completar seus conhecimentos sobre o assunto: 
workshops sobre ISO 20 400, Climate Fresk, riscos 
Sapin II, etc.

Foco na rastreabilidade e transparência
Conhecer nossa cadeia de suprimentos é essencial. 
Para avançar nesse objetivo, lançamos uma 
campanha de auditorias de RSC em nossos principais 
fornecedores. Ao mesmo tempo, realizamos uma 
pesquisa ESG todos os anos com nossos 100 principais 
fornecedores e subcontratados para avaliar sua 
maturidade. Essas avaliações enriquecem o processo 
de seleção de fornecedores. Estas ações são 
complementadas por uma participação em vários 
grupos de trabalho (edh, La Plateforme Verte, France 
Territoire Solaire) que visam realizar ações coletivas em 
favor dos ODS.

“Como Gerente de Categoria PV 
da GreenYellow, faço questão de 
conhecer a cadeia de suprimentos 
dos meus fornecedores de painéis 
solares;
Eu os encorajo a serem 
transparentes e aspirarem às 
normas internacionais de direitos 
humanos para estabelecer 
relacionamentos de longo prazo.”
TIPHAINE L. 
GERENTE GLOBAL DE 
CATEGORIA FV
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ROMANE V. 
COORDENADORA 
GLOBAL DE RSC

Trabalhei de mãos dadas 
com as equipes de compras 
de todas as nossas 
entidades, para integrar a 
responsabilidade social em 
seus processos de compra. 
Fizemos uma verdadeira 
mudança de mentalidade. 
Não há mais compras de 
um lado e RSC do outro: os 
compradores se tornaram 
compradores responsáveis.

“

NOSSOS PARCEIROS DE 
NEGÓCIO
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100% 
dos funcionários 
assinaram o
Código de Conduta 
Ética
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Nosso impacto

REFORÇAR A ÉTICA E A CONFORMIDADE 
EM TODA A NOSSA CADEIA DE VALOR

Em todo o mundo, nossas atividades são realizadas 
em conformidade com a lei Sapin II, e implantamos 
um programa de compliance para a empresa (código 
de conduta, sistema de alerta interno, mapeamento 
de riscos, treinamento etc.). Asseguramos que todos 
os nossos colaboradores têm conhecimento das 
melhores práticas em matéria de ética, integridade e 
combate à corrupção. Nossa carta de ética e nosso 
código de conduta empresarial refletem nossos 
compromissos com a integridade e conformidade 
com as leis e regulamentos locais. Eles são 
complementados pelo Código de Compra 
Responsável integrado em nossos contratos com 
nossos fornecedores e subcontratados e revisados 
regularmente por nosso Diretor de Ética.

INFORMAR NOSSOS STAKEHOLDERS DO 
NOSSO PLANEJAMENTO E RESULTADOS DE 
RSC

A GreenYellow mantém a integridade e a 
transparência em todos os níveis. Optamos por 
publicar nosso relatório de RSC para compartilhar 
nossos resultados e nosso roteiro com todos os 
nossos stakeholders. Nossos investidores prestam 
atenção especial aos critérios ESG, bem como à nossa 
contribuição para os desafios de
taxonomia europeia. Por meio de nossa campanha 
anual de RSC, a GreenYellow fornece a eles uma visão 
clara de seu desempenho não financeiro e de seus 
impactos ambientais.

MATHIEU B. 
CO-CHEFE
T2 FUNDO 
TIKEHAU CAPITAL 

“
A GreenYellow é pioneira na transição energética 
descentralizada e na luta contra as mudanças climáticas.
Seu compromisso confirma nossa convicção de que o 
desempenho ESG e o desempenho econômico andam de 
mãos dadas. A Tikehau Capital orgulha-se de apoiar o 
crescimento da GreenYellow, desde 2018, cujo forte 
crescimento nos últimos anos permitiu acelerar a sua 
contribuição no combate ao aquecimento global.

NOSSOS PARCEIROS DE 
NEGÓCIO
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DESENVOLVER E 
VALORIZAR    
NOSSAS EQUIPES,   
GARANTINDO 
SUA SAÚDE E 
SEGURANÇA
GreenYellow está comprometida com 
seus valores empresariais
e em proporcionar às equipes 
condições de trabalho equilibradas
que incentivam a agilidade, a 
superação e a responsabilidade 
coletiva.

22 RELATÓRIO  ANUAL RSC 2021



VIRGINIE LANIER 
DIRETORA CHEFE DE RH

GreenYellow é acima de tudo um grupo
de pessoas comprometidas e apaixonadas 
pelo que fazem. Elas são os que contribuem 
diariamente para o desenvolvimento da 
GreenYellow. Minha missão é simples: 
acima de tudo, quero estabelecer uma 
cultura corporativa significativa enraizada 
na coesão, igualdade e diversidade. Quero 
também promover a mobilidade 
internacional e os intercâmbios 
interculturais, de modo a encorajar a 
abertura e a partilha de competências.
Este grupo me inspira: é tão rico
em oportunidades para vir e criar!

Estamos participando na busca de soluções concretas 
para a emergência climática. Muitos de nós nos 
juntamos à GreenYellow para sermos atores nesta 
grande aventura, ansiosos para a transição energética

dentro de uma empresa com valores fortes. Em troca, a 
GreenYellow quer oferecer a eles um ambiente de trabalho 
inspirador, atencioso e responsável.

FOMENTAR A COESÃO E PROMOVER A 
DIVERSIDADE

Desde a sua criação, a GreenYellow manteve valores essenciais 
incorporados por seus fundadores e transmitidos por todas as 
equipes. Para reforçar o sentimento de pertencimento das 
nossas equipes, a GreenYellow lançou o "Welcome on board"! 
seu primeiro programa de integração global e destacou 
talentos de várias entidades através de uma série de webinars 
Sharing Live, seminários, ... A GreenYellow está convencida de 
que a diversidade é uma riqueza e contribui para a qualidade e 
criatividade das nossas equipes. Juntos, nossos funcionários 
identificaram 4 prioridades nas quais se concentrar: igualdade 
de gênero no local de trabalho, deficiência, mistura 
intergeracional e diversidade cultural e religiosa.
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“Menos de um ano depois da minha chegada, Gino 
organizou um seminário de 4 dias em Paris. Foi 
uma chance real de encontrar todos os meus 
colegas para compartilhar e consolidar nossas 
práticas de negócios!"
MIKE I. 
DIRETOR COMERCIAL DA ÁFRICA DO SUL

Nosso impacto

34.3% 
de mulheres

100% 
dos funcionários beneficiados 
com cobertura de saúde

34 years 
idade média dos funcionários

Impacto direto nos ODS:

NOSSO TIME

AGILIDADE  •  CONCRETA  •  RESPONSÁVEL
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OFERECER AOS NOSSOS COLABORADORES 
OPORTUNIDADES DE CARREIRA DINÂMICAS

Embora a GreenYellow tome muito cuidado ao integrar 
novos colaboradores, não há um plano de carreira padrão e 
pronto. Nossa cultura ágil e empreendedora capacita cada 
funcionário e os incentiva a adaptar sua carreira de acordo 
com seus objetivos individuais e oportunidades abertas.
A cada ano, dezenas de jovens mulheres e homens fora da 
escola se juntam aos esforços da GreenYellow. Eles trazem 
novas perspectivas e um entusiasmo comprometido para 
apoiar nossas ofertas aos clientes. Sua atitude apaixonada e 
curiosa ecoa a dos fundadores e perpetua a dinâmica de 
crescimento da empresa.
A mobilidade interna é um fator importante na qualificação 
dos funcionários e, em particular, permite acesso rápido a 
funções gerenciais. Ao mesmo tempo, a GreenYellow se 
esforça para desenvolver seus funcionários em escala 
internacional: eles se enriquecem cultural e humanamente 
enquanto contribuem com seu know-how e experiência 
técnica. A GreenYellow privilegia os contratos permanentes 
(mais de 99% da força de trabalho) para garantir um 
ambiente de trabalho estável aos seus colaboradores.

34 
pessoas com menos de 26 
anos recrutadas

23 
estagiários e aprendizes 
integrados continuamente 
nas equipes

369 
funcionários beneficiados 
pelo menos 1 sessão de 
treinamento

15.4 
horas de treinamento 
recebidas em média por 
funcionário

Nosso impacto
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Sempre me senti atraído pela dimensão internacional 
da GreenYellow. Em 2021, tive a sorte de ser designado 
para uma missão na Ilha da Reunião para trazer minha 
experiência em trabalhos fotovoltaicos: e isso é ótimo, 
porque adoro viajar especialmente para onde
o sol brilha!

CHARLY B.
GERENTE DE PROJETOS FV DO OCEANO ÍNDICO

“
Desenvolvimento e treinamento
Na GreenYellow, procuramos desenvolver continuamente as competências dos 
nossos colaboradores. A formação, em forma presencial, digital ou seminário, é 
um forte foco da nossa abordagem. Isto é evidenciado em particular por:

• O lançamento do Campus, uma plataforma digital única para todas as subsidiárias 
dando acesso a um núcleo comum de formação;

• A animação da Universidade GY na Colômbia: toda sexta-feira volta às aulas para a 
seleção colombiana! Cada serviço intervém para apresentar detalhadamente suas 
missões, seus projetos atuais e responder a perguntas e respostas ao vivo.

NOSSO TIME
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TRIR: 0 
Total Recordable 
Incident Rate

LTIR: 0 
Lost Time Incident Rate

SIR: 0 
Severity Incident Rate
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Nosso impacto

FOMENTAR UMA BASE EM SAÚDE E 
SEGURANÇA NA ATMOSFERA DE TRABALHO

Proteger nosso pessoal e partes interessadas em toda a 
nossa organização é fundamental. Em 2021, a GreenYellow 
lançou um processo de melhoria contínua do seu sistema 
de gestão ambiental e social (SGAS) alinhado com os 
requisitos de nossos investidores e os padrões da IFC.

Em particular, formalizamos nossas Regras de Ouro 
mobilizando toda a comunidade de nossos gestores de 
SMS, para reafirmar nossos compromissos e nossas 
exigências principalmente com nossos subcontratados.

CUIDAR DO NOSSO CAPITAL HUMANO

A GreenYellow promove um clima de
bem-estar, que tem impacto direto no empenho e 
motivação dos nossos colaboradores
diariamente. A maioria dos nossos escritórios tem
organizou um "comitê de atividades".
Em 2021, foram realizadas várias atividades:

• França: participação de 2 equipes da
GreenYellow no torneio de futebol que reúne
anualmente jogadores de energias renováveis.
• Colômbia: todos os funcionários do escritório
de Bogotá aproveitaram um dia “verde” sob o
sinal do bom humor! No programa foram
realizados vários jogos ao ar livre como a famosa
corrida de saco.
• Brasil: ao longo do ano, a comunidade
InteraGYndo criou desafios como calcular a
pegada de carbono individual, trazer de volta o
maior número de tampinhas de plástico para
uma associação...

“Desempenho um papel ativo para apoiar a 
construção e as operações de nossos projetos 
fotovoltaicos. Implantamos aqui no Vietnã 
um ESMS completo e estamos orientando 
nossos subcontratados para que se alinhem 
com nossos padrões e práticas globais.”
MINH TU N. 
GERENTE DE HSE DO VIETNÃ

NOSSO TIME

ALEJANDRA G. 
RH COLÔMBIA

Em 2021, estávamos tão felizes
para finalmente podermos ficar 
juntos! Organizamos diversas 
atividades de integração para 
fomentar relações mais calorosas 
e, assim, impactar positivamente 
no bem-estar de nossos 
colaboradores e de suas famílias.

“
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2021 Dashboard
PILARES INDICADORES 2020 2021 TARGET 2022

Nosso 
planeta

142.000 195.000 250.000

112.000 139.000 180.000

2 9 12

0% 0% 0%

570 737 +1.000

650 6.978 (1 .378) 12.000 (3.000)

Emissões evitadas de tCO2e – projetos fotovoltaicos em operação

Emissões evitadas de tCO2e – projetos de EE em operação

Instalações com certificação de carbono (CDM, VERRA, Cercarbono...)

% de detergente utilizado na água de limpeza dos painéis solares

Número de crianças/alunos beneficiados por ações educativas relacionadas ao meio ambiente 

Árvores plantadas (das quais abrangidas pelo selo Baixo Carbono)

Número de participantes no Climate Fresk 20 252 400

Populações 
locais

9 9 15

4 2 4

Campanhas de doação/patrocínio 

Ações em favor do desenvolvimento social 

Beneficiários de nossos programas locais de RSC ~20.000 17.000 +20.000

Nossos 
parceiros 
de negócios

8 9 10

62 100 100

3 11 20

55 60 80

Ideias inovadoras em teste/POC (incubação)

% funcionários que assinaram o código de conduta de ética

% dos 20 principais fornecedores que têm uma política ambiental (como ISO 14 001) 

Número de auditorias de QSMS por ano (média dos últimos 36 meses)

Pontuação média dos 100 principais fornecedores da pesquisa GreenYellow ESG 48% 60%

Nosso 
time

33.80% 34.30% >35%

100 100 100

7 5 10

4.6% 4.0% >5%

391 (78%) 64% 75%

14.8 15.4 20

0 0 0

0 0 0

% de mulheres

% de funcionários que desfrutam de cobertura de saúde 

Número de contratações experientes (mais de 10 anos)

% de aprendizes integrados continuamente nas equipas 

Número de colaboradores que se beneficiaram de uma sessão de formação 

Horas de formação que os colaboradores receberam em média

TRIR (Taxa Total de Incidentes Registráveis)

LTIR (Taxa de Incidentes com Tempo Perdido)

SIR (Taxa de Incidente de Gravidade) 0 0 0
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NOS ENVOLVER EM UMA MELHORIA DE CSR A 
LONGO PRAZO E NA GESTÃO DA PEGADA DE 
CARBONO ATRAVÉS DE AVALIAÇÕES INDEPENDENTES
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Nosso planeta
➜  Aceleraer nosso apoio a

projetos de
reflorestamento

➜  Estender os esforços de
conscientização para as
partes interessadas
externas por meio do
Climate Fresk

➜  Definir regras de viagem
com impacto de carbono
reduzido

Populações & 
instituições locais
➜  Sistematizar a definição de 

um programa de RSC para 
projetos fotovoltaicos 
maiores que 10 MWp

➜  Apoiar associações 
implantando impacto 
socioeconômico local

Nossos parceiros de 
negócios
➜  Fortalecer as relações com

os nossos fornecedores
mais responsáveis

➜  Acentuar a rastreabilidade
de nossa cadeia de
suprimentos

➜  Definir nossa política
responsável digital

Nosso time
➜  Reforçar a digitalização do 

nosso sistema de gestão HSE
➜  Indexar parte da 

remuneração variável para 
indicadores de RSC (toda a 
empresa)

➜  Confirmar nossos 
compromissos com a 
inclusão e a diversidade por 
meio de um Código Global

➜  Organizar um dia mundial do 
impacto positivo em torno do 
impacto social

Nosso roteiro para 2022 
ROTEIRO
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fr.greenyellow.com/en
contact@greenyellow.fr
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