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Mensagem da Gestora 
 

Como agente socioeconômico do setor financeiro entendemos nosso papel em construir 

uma sociedade justa, igualitária e próspera. Já há alguns anos incentivamos todas as empresas 

de nosso portfólio a reforçar seu compromisso com iniciativas de impacto social ao mesmo tempo 

em que fomentamos políticas igualitárias de contratação e gestão de pessoal. Acreditamos que 

todos devemos nos preocupar com a sociedade e criar condições ao desenvolvimento pessoal 

e profissional, sem descuidar dos resultados financeiros e da responsabilidade para com nossos 

investidores e parceiros.  

Em reflexo à nossa crescente preocupação com a responsabilidade e impacto social 

optamos por unir esforços e, em parceria com nossas investidas, elaborar nosso primeiro 

Relatório de Impacto Social, a fim de mensurar e avaliar o impacto gerado e identificar novas 

formas de maximizar esse objetivo.  

A Invest Tech agradece a todos os envolvidos na elaboração desse relatório e a todos 

aqueles que lutam diariamente de forma ética por uma sociedade mais próspera e igualitária, 

tanto econômica quanto socialmente. Deixamos também um agradecimento especial àqueles 

que o fazem dentro do ambiente corporativo e de órgãos públicos, acreditamos que o diálogo 

entre os setores é crucial para um desenvolvimento socioeconômico harmônico e inclusivo.  

Direcionamos nossos últimos agradecimentos aos nossos investidores, equipes de 

nossas investidas e equipe interna. A interação entre estes três pilares viabiliza nossa atuação e 

estimula a Invest Tech a constantemente buscar os mais altos padrões de excelência. 

Apresentaremos nesse relatório o impacto social decorrente de nossa atuação e de 

nossas investidas e as práticas que o sustentam. 

Esperamos que esta ação possa ser estendida e expandida ao longo dos anos como um 

dos principais alicerces para o crescimento da companhia.  

 

Boa leitura, 

Equipe Invest Tech 
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A Invest Tech 

Sobre Nós 

A Invest Tech é uma gestora de investimentos focada em fundos de Venture Capital e 

Private Equity. Seus gestores têm mais de 20 anos de experiência em transações de aquisição, 

fusão e captação de recursos – e o mesmo número de anos na gestão de empresas nos 

segmentos de TI e Telecomunicações-, auxiliando empresas e empreendedores inovadores a 

maximizarem o valor do seu negócio e contribuírem assim para uma sociedade economicamente 

mais dinâmica e sólida. 

Investimos exclusivamente em empresas escaláveis dos setores de tecnologia e 

telecomunicações, onde a tecnologia é fator crítico para a melhoria dos processos, produtividade, 

eficiência e longevidade do negócio, sem limitações de setor de atuação.  

Utilizamos da experiência de nossos sócios e equipe de gestão no direcionamento, 

aconselhamento, apoio e monitoramento de empresas para balizar os esforços de nossas 

companhias investidas, a fim de maximizar o crescimento e impacto positivo gerado pelas 

mesmas.  

Histórico

 



4 
 

Fundos 

 

Tese de Impacto 

 Em um planeta com crescimento populacional exponencial e recursos limitados é 

crescente a preocupação com a escassez de recursos, sejam eles essenciais para a 

sobrevivência humana ou necessários para o desenvolvimento socioeconômico. Os diálogos 

globais acerca das alternativas de desenvolvimento sustentável têm se intensificado entre as 

mais diversas organizações ao redor do globo com os mais diversos fins, mas é de conhecimento 

geral que a atual estrutura assistencial baseada em Governos e Entidades Filantrópicas não é 

suficiente para o atendimento das necessidades humanas em nações em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidas.   

 As iniciativas de investimento de impacto trazem uma relação direta entre impacto e 

retorno onde maior o impacto gerado, maior o retorno para os investidores, logo, os mercados 

mais atrativos para essa nova classe de investimentos são aqueles onde existem grandes 

oportunidades de desenvolvimento econômico, social e ambiental e um grande contingente 

populacional, características identificadas em países como China, Índia e Brasil.  

 Com os olhos dos investidores voltados para a porção sul do globo encontramos uma 

grande oportunidade de desenvolvimento da sociedade e economia brasileira por meio da 

injeção de capital estrangeiro e doméstico em iniciativas de infraestrutura e tecnologia, que 

podem trazer melhorias drásticas nas condições sociais pelo aumento de produção e 

produtividade. Passamos a reconhecer a necessidade de mensurar o impacto gerado pelas 

nossas companhias investidas e identificar oportunidades de maximização do impacto gerado, a 

fim de plantar sementes que gerarão bons frutos para a sociedade brasileira.  

 Esse é o nosso compromisso de seguir cada dia mais buscando alternativas que 

desenvolvam o mercado nacional e melhorem as condições de vida dos cidadãos brasileiros e 

do resto do mundo, para tanto, contamos com o apoio dos nossos investidores, equipe, 

investidas e demais partes interessadas na adoção do compromisso para com a sociedade, 

esperamos seguir firmando parcerias que nos ajudem a alcançar estes objetivos.  
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Investidas e Resultados Sociais de 2018 

Fundo Capital Tech II 

Estatísticas Gerais 

   

   

   

242.727
276.622

489.305

592.728

2015 2016 2017 2018

Faturamento Bruto (R$ 000s)

55.015 54.461
49.460

68.926

2015 2016 2017 2018

Impostos e Contribuições (R$ 
000s)

46.041
59.844

120.026

172.170

2015 2016 2017 2018

Folha de Pagamento e Encargos 
(R$ 000s)

1059 1118

2.070
2.251

2015 2016 2017 2018

Número de Colaboradores

Alimentaçã
o

45%

Saúde
38%

Previdência 
Privada

9%

Outros
8%

Indicadores Sociais Internos 
2017

Alimentação
44%

Saúde
43%

Previdência 
Privada

0%

Outros
13%

Indicadores Sociais Internos 
2018 
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Empresas 

Acesso 

 

A Acesso nasceu há 8 anos como uma solução do setor financeiro para a população 

desbancarizada brasileira através da emissão e gestão de cartões pré-pagos. Atualmente a líder 

em emissão de cartões pré-pagos, contando com mais de 500 mil contas ativas de pessoas 

físicas, além de providenciar serviços B2B como ferramenta de gestão de despesas corporativas 

e pagamento de incentivos. O time é formado por empreendedores experientes e a tecnologia é 

replicável e altamente escalável. 

Por meio da viabilização de acesso à serviços financeiros, a Acesso busca melhorar a 

vida dos mais de 60 milhões de brasileiros em situação desbancarizada, abrindo o leque de 

oportunidades de compra, economia e investimento para as classes B, C e D, os maiores 

prejudicados pela falta de comprovação de renda atribuída ao trabalho informal.  

Como empresa do setor financeiro, tem grande preocupação com a origem e destinação 

dos recursos transacionados pela companhia e com o cumprimento da legislação vigente. Para 

isso, possui departamentos e comitês exclusivos para prevenção e mitigação dos temas em 

questão e trabalha pela integridade nos registros de dados e processos de Know Your Client, 

buscando maior eficiência e efetividade operacional e segurança para seus clientes, parceiros e 

sociedade como um todo. Além do mais, todos os funcionários da empresa realizam anualmente 

cursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.  

A seguir, apresentamos o Balanço Social da Acesso. 
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2. Indicadores Econômicos 2017 2018
R$ 51.246.832 R$ 42.883.158

R$ 5.080.902 R$ 4.404.690

R$ 13.646.646 R$ 17.296.030

156 156

não não

sim sim

sim sim

0 0

não não

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho 2017 2018

105 121

35 81

28 67

6 8

6 3

3 6

43 54

2 4

0 0

Não Mensurado Não Mensurado

0 0

0 1

5. Indicadores de Impacto Ambiental

sim sim

30% 30%

Uso de água (L) 400 (uso de poço próprio)

Uso de energia (kW ou kWh) 115000 162000

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação 459124 822251

Gastos com Saúde 358196 612688

Gastos com Previdência Privada 0 0

Gastos com Segurança no trabalho 0 0

Gastos com Educação 92163 25115

Capacitação e desenvolvimento profissional 89112 47069

Creche ou auxílio-creche 8610

Outros

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimentos e incentivos ao voluntário 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em educação/alfabetização

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Outros

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

8. Informações Relevantes

(x) Não se envolve   ( ) Apóia (x) Não se envolve   ( ) Apóia

( ) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

( ) Direção   ( ) Direção   

( ) Todos os empregados ( ) Todos os empregados

(x) Não    (x) Não   

( ) Sim ( ) Sim

Balanço Social 2018

Impostos e contribuições

Folha de pagamento e encargos sociais

Faturamento Bruto

1. Identificação

Nome da empresa: 

Atividade econômica: instituição de pagamento

Acesso Soluçoes de Pagamentos s/A

3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa possui manual de conduta e ética?

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

A empresa possui canal de denúncias?

# de processos de auditoria e prestação de contas

# de empregados terceirizados

# de demissões no ano

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

# de admissões no ano

# de pessoas que trabalham na empresa

# de funcionários em afastamento médico

# de acidentes de trabalho

# de treinamentos aplicados

# de portadores de deficiência

# de negros que trabalham na empresa

# de mulheres que trabalham na empresa

# de pessoas acima dos 45 anos

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Relação entre o maior e o menor salário da empresa

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de estagiários

Percentual do lixo produzido que é reciclado
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Ahgora Sistemas 

 

A Ahgora é uma companhia de soluções em IoT e Big Data, cuja plataforma tecnológica 

realiza análises e relatórios dinâmicos para tomada de decisão em tempo real com escalabilidade 

para atuar em diversos setores da economia. Atualmente, a companhia foca em HCM (Human 

Capital Management) com soluções em gestão de presença, controle de funcionários e gestão 

remota. A empresa possui mais de 2.500 contratos ativos neste ano e realiza mais de 64 milhões 

de marcações de ponto por mês. 

A atuação da Ahgora fortalece as relações de trabalho e a confiança nos vínculos 

empregatícios estabelecidos nas instituições clientes. Por meio da gestão de presença em tempo 

real e de soluções antifraude, as soluções da Ahgora criam condições para um mercado de 

trabalho humano e justo, minimizando falhas no sistema de remuneração laboral, sejam elas 

fraudulentas ou acidentais.  

Boas práticas estão enraizadas na empresa, e as diversas políticas que regem a 

atividade da Ahgora comprovam isso. Do armazenamento de dados ao descarte de resíduos a 

companhia trabalha com políticas institucionalizadas e bem definidas que visam excelência na 

entrega de seus produtos e serviços e minimização de externalidades negativas decorrentes da 

sua atuação, impactando positivamente seus colaboradores, clientes, sociedade e meio 

ambiente.   

A seguir, apresentamos o Balanço Social da Ahgora. 
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2. Indicadores Econômicos 2017 2018
R$ 16.939.884 R$ 23.014.012

R$ 1.880.705 R$ 1.853.733

R$ 12.013.184 R$ 14.938.793

1 1

Não Não

Sim Sim

Sim Sim

Sim Sim

Sim Sim

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

146 174

74 96

27 76

4 5

8 24

13 14

38 75

10 15

0 3

Não Mensurado Não Mensurado

0 2

6 5

5. Indicadores de Impacto Ambiental

Sim Sim

60% 60%

Uso de água (L) 785.560 958.000

Uso de energia (kWh) 58.977 65.531

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação 574.494 871.699

Gastos com Saúde 600.468 817.600

Gastos com Previdência Privada 0 0

Gastos com Segurança no trabalho Não Mensurado Não Mensurado

Gastos com Educação Não Mensurado Não Mensurado

Capacitação e desenvolvimento profissional 46.910 57.252

Creche ou auxílio-creche 0 0

Outros 0 0

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimentos e incentivos ao voluntário 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em educação/alfabetização 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Outros 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

8. Informações Relevantes

34x 34x

(x) Não se envolve   ( ) Apóia (x) Não se envolve   ( ) Apóia

( ) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

( ) Direção   ( ) Direção   

( ) Todos os empregados ( ) Todos os empregados

( ) Não    ( ) Não   

(x) Sim (x ) Sim

Balanço Social 2018

Impostos e contribuições

Folha de pagamento e encargos sociais

Faturamento Bruto

1. Identificação

Nome da empresa: Ahgora Sistemas S.A.

Atividade econômica: Desenvolvimento de Software

3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa possui manual de conduta e ética?

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

A empresa possui canal de denúncias?

# de processos de auditoria e prestação de contas

# de empregados terceirizados

# de demissões no ano

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

# de admissões no ano

# de pessoas que trabalham na empresa

# de funcionários em afastamento médico

# de acidentes de trabalho

# de treinamentos aplicados

# de portadores de deficiência

# de negros que trabalham na empresa

# de mulheres que trabalham na empresa

# de pessoas acima dos 45 anos

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Relação entre o maior e o menor salário da empresa

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de estagiários

Percentual do lixo produzido que é reciclado
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America Net 

 

A AmericaNet é uma operadora de telefonia fixa e provedora de serviços de 

telecomunicação para o mercado corporativo, com todas as licenças necessárias dos órgãos 

reguladores para atuar como operadora. Com o código 85, ela oferece chamadas locais e de 

longa distância, transmissão de dados em alta velocidade e serviços de maior valor agregado 

(PABX virtual, firewall, ramais distribuídos, integração ponto a ponto, entre outros) a partir de 

uma infraestrutura própria e tecnologia de ponta baseadas em uma rede de fibra óptica e 

radiofrequência proprietária com mais de 17.000 km nos principais mercados brasileiros 

A empresa utiliza sua rede de fibra para entregar serviços de telefonia e internet com 

qualidade para cidades pouco atendidas pelas grandes provedoras atuantes no Brasil. Seus mais 

de 200 colaboradores trabalham pelo desenvolvimento e entrega de produtos e serviços de alta 

demanda pela população, inclusive em áreas periféricas aos grandes polos econômicos do país. 

A empresa disponibiliza publicamente e aos seus colaboradores seus Códigos de Ética 

e Governança Coorporativa, além de trabalhar apenas com prestadores de serviço terceirizados 

que cumprem e compactuam com as boas práticas desenvolvidas pela empresa, assegurando o 

cumprimento de práticas socialmente responsáveis no exercício de suas atividades.  

A seguir, apresentamos o Balanço Social da America Net. 
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2. Indicadores Econômicos 2017 2018

R$ 192.461.965 R$ 236.823.993

R$ 18.113.627 R$ 22.281.549

R$ 13.049.467 R$ 22.426.173

61 110

Não Não

Sim Sim

Sim Sim

1 4

Não Não

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

223 211

84 110

88 113

N/A N/A

- 2

26 24

58 68

17 24

- 4

N/A N/A

1 1

8 28

5. Indicadores de Impacto Ambiental

Não Não

N/A N/A

Uso de água (L) N/A N/A

Uso de energia (kW ou kWh) N/A N/A

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação R$ 2.101.450 R$ 5.997.430

Gastos com Saúde R$ 2.489.159 R$ 7.725.000

Gastos com Previdência Privada R$ 0 R$ 0

Gastos com Segurança no trabalho R$ 94.919 R$ 522.286

Gastos com Educação R$ 363.754 R$ 1.456.811

Capacitação e desenvolvimento profissional R$ 363.754 R$ 1.456.811
Creche ou auxílio-creche R$ 13.284 R$ 129.405

Outros N/A N/A

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações R$ 0 R$ 1.254.984

# pessoas beneficiadas 0 N/A

# entidades beneficiadas 0 4

Investimentos e incentivos ao voluntário 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Investimento em educação/alfabetização 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Outros 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

8. Informações Relevantes

N/A N/A

( ) Não se envolve   (X) Apóia ( ) Não se envolve   (X) Apóia

( ) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

(X) Direção   (X) Direção   

( ) Todos os empregados ( ) Todos os empregados

( ) Não    ( ) Não   

(X) Sim (X) Sim

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Relação entre o maior e o menor salário da empresa

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de estagiários

Percentual do lixo produzido que é reciclado

A empresa possui canal de denúncias?

# de processos de auditoria e prestação de contas

# de empregados terceirizados

# de demissões no ano

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

# de admissões no ano

# de pessoas que trabalham na empresa

# de funcionários em afastamento médico

# de acidentes de trabalho

# de treinamentos aplicados

# de portadores de deficiência

# de negros que trabalham na empresa

# de mulheres que trabalham na empresa

# de pessoas acima dos 45 anos

3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa possui manual de conduta e ética?

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

1. Identificação

Nome da empresa: 

Atividade econômica:

Balanço Social 2018

America Net

Operadora de Telecomunicações

Impostos e contribuições

Folha de pagamento e encargos sociais

Faturamento Bruto
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Brasil CT 

 

A BrasilCT é uma plataforma independente (White Label) de e-commerce, oferecendo 

uma solução fim-a-fim para o varejo online, possibilitando que indústrias fabricantes de bens de 

consumo construam seu ambiente on-line, seja ele orientado a sua rede de revendas (B2B), seja 

ele voltado a seu consumidor final (B2C). 

Através de uma plataforma white-label, a Brasil CT realiza a desintermediação da cadeia 

tradicional de Varejo, administrando os canais de vendas digital da Indústria, gerando a 

oportunidade de venda direta para o consumidor final. Além disso, a Brasil CT é líder na gestão 

de fulfillment de produtos e serviços para programas de fidelidade e incentivos. 

Garantir aos clientes a segurança no processo de pagamento e dos dados fornecidos 

pelos consumidores finais são alicerces fundamentais para a operação da Brasil CT. Inteligência 

estatística, tecnologia e pessoas são as bases que compõe a estrutura para entregar a melhor 

Gestão de Risco de Fraude, gerando segurança, melhor experiência ao cliente e assegurando a 

saúde financeira da empresa. A segurança da informação está diretamente relacionada com a 

proteção de dados e informações dos usuários, tendo como premissas a integridade, 

disponibilidade, autenticidade e confidencialidade, orientando sempre a melhor maneira de usar 

a rede confidencial da empresa. 

A seguir, apresentamos o Balanço Social da Brasil CT.  
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Nome da empresa: BRASIL CT COMÉRCIO E TURISMO 

Atividade econômica: 47.53-9-00 Comércio Varejista 

2. Indicadores Econômicos 2017 2018
 R$                         78.542.162,58  R$                           88.997.442,59 

 R$                           9.483.277,60  R$                           20.569.766,20 

 R$                           8.923.322,78  R$                           11.015.913,20 

Não Não

Sim Sim

Sim Sim

Não Não

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

136 175

63 104

59 77

3 3

3 4

1 3

79 93

18 25

0 0

2 4

0 1

2 3

5. Indicadores de Impacto Ambiental

- -

- -

Uso de água (L) - -

Uso de energia (kW ou kWh) - -

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação ANUAL 1.093.670,88R$                           1.148.743,78R$                              

Gastos com Saúde ANUAL 1.081.428,78R$                           1.297.780,50R$                              

Gastos com Previdência Privada ANUAL - -

Gastos com Segurança no trabalho ANUAL 20.517,12R$                                23.280,00R$                                   

Gastos com Educação ANUAL - -

Capacitação e desenvolvimento profissional ANUAL - -

Creche ou auxílio-creche ANUAL 76.912,00R$                                74.765,99R$                                   

Outros - -

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimentos e incentivos ao voluntário

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em educação/alfabetização

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Outros

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

8. Informações Relevantes

R$ 1.256,44 - R$ 30.521,34 R$ 1.311,78 - R$ 25.208,00

( X) Não se envolve   ( ) Apóia (X ) Não se envolve   ( ) Apóia

( ) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

( ) Direção   ( X) Não se Aplica ( ) Direção   (X ) Não se Aplica

( ) Todos os empregados ( ) Todos os empregados

(X ) Não    ( X) Não   

( ) Sim ( ) Sim

Balanço Social 2018

Impostos e contribuições ANUAL

Folha de pagamento e encargos sociais ANUAL

Faturamento Bruto 

1. Identificação

3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa possui manual de conduta e ética?

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de estagiários

Percentual do lixo produzido que é reciclado

# de admissões no ano

# de pessoas que trabalham na empresa

# de funcionários em afastamento médico

# de acidentes de trabalho

# de treinamentos aplicados

# de portadores de deficiência

# de negros que trabalham na empresa

# de mulheres que trabalham na empresa

# de pessoas acima dos 45 anos

# de empregados terceirizados

# de demissões no ano

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Relação entre o maior e o menor salário da empresa

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa possui canal de denúncias?

# de processos de auditoria e prestação de contas
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E-Construmarket 

 

A e-Construmarket é uma empresa focada em oferecer soluções online para o setor da 

construção civil. Por meio de plataforma própria, a companhia disponibiliza ferramentas de 

Informação e Conteúdo e de Colaboração e Gestão com o objetivo de integrar empresas e 

pessoas dos diversos elos da cadeia de construção civil. 

Através de suas plataformas, a E-Construmarket consegue aumentar a produtividade e 

reduzir custos de pequenas e grandes construtoras, além de dar visibilidade ao pequeno 

fabricante de materiais de construção através de sua plataforma de cotação online. Tais serviços 

são importantes para aumentar a competitividade do setor como um todo e impedir práticas de 

oligopólio. 

Por ser uma empresa com alta demanda de capital humano é de suma importância que 

a E-Construmarket viva um ambiente enquadrado nos mais altos padrões de governança e ética, 

além de convidativo e seguro para seus empregados. Para garantir tal padrão, a empresa 

disponibiliza uma ferramenta de comunicação anônima, o e-Comunica, que permite ao 

colaborador fazer sugestões e denúncias de forma completamente anônima. Além disso, a E-

Construmarket oferece refeitório on-site e um ambiente descontraído e lúdico, tentando sempre 

garantir uma convivência saudável e produtiva entre os colaboradores. 

A seguir, apresentamos o Balanço Social da E-Construmarket. 
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2. Indicadores Econômicos 2017 2018
R$ 19.402.000 R$ 20.721.000

R$ 2.296.343 R$ 1.800.410
R$ 5.968.714 R$ 7.735.718

3 5

Não Não

Não Não

Não Não

1 1

Não Sim

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

144 132

34 59

54 73

1 1

27 35

5 7

51 45

13 15

0 0

3 4

0 0

1 0

5. Indicadores de Impacto Ambiental

Não Não

0 0

Uso de água (L)                                                 602.225 852.000                                               

Uso de energia (kW ou kWh) 53.691                                                 75.960                                                 

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação R$ 203.579 R$ 288.014

Gastos com Saúde R$ 724.696 R$ 865.374

Gastos com Previdência Privada - -

Gastos com Segurança no trabalho R$ 11.638 R$ 18.917

Gastos com Educação - R$ 15.000

Capacitação e desenvolvimento profissional R$ 64.136 R$ 9.445

Creche ou auxílio-creche R$ 24.000 R$ 26.000

Outros - -

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimentos e incentivos ao voluntário

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em educação/alfabetização

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Outros

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

8. Informações Relevantes

1170,00 x 19038,34 1199,25 x 19514,30

( ) Não se envolve   (x ) Apóia ( ) Não se envolve   (x ) Apóia
( ) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

( ) Direção   ( ) Direção   
( ) Todos os empregados ( ) Todos os empregados

(x ) Não    (x ) Não   

( ) Sim ( ) Sim

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Relação entre o maior e o menor salário da empresa

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de estagiários

Percentual do lixo produzido que é reciclado

A empresa possui canal de denúncias?

# de processos de auditoria e prestação de contas

# de empregados terceirizados

# de demissões no ano

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

# de admissões no ano

# de pessoas que trabalham na empresa

# de funcionários em afastamento médico

# de acidentes de trabalho

# de treinamentos aplicados

# de portadores de deficiência

# de negros que trabalham na empresa

# de mulheres que trabalham na empresa

# de pessoas acima dos 45 anos

3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa possui manual de conduta e ética?

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

Balanço Social 2018

Impostos e contribuições
Folha de pagamento e encargos sociais

Faturamento Bruto

1. Identificação
Nome da empresa: 

Atividade econômica: 62.03100  Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nãocustomizáveis

E-CONSTRUMARKET TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A
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Ogasec 

 

A Ogasec é uma empresa de segurança da informação com foco no desenvolvimento de 

hardware e software, comercialização, implementação e prestação de serviços focados em 

proteção de dados e informações. 

Por meio de desenvolvimento proprietário de soluções em tecnologia de segurança da 

informação, a Ogasec busca fornecer soluções integradas de diagnóstico e defesa, visando 

disponibilizar projetos avançados contra ameaças digitais, conectividade de rede e máxima 

proteção de dados, para clientes de diversos portes e segmentos. Estando a frente das ameaças 

do mundo virtual com ideias inovadoras, a empresa proporciona comodidade, confiabilidade e 

tranquilidade para seus clientes.   

As informações são um dos maiores patrimônios da Ogasec. Como empresa do setor da 

segurança das informações, a criação, manutenção e manipulação de informações precisas, 

confiáveis e consistentes, com acesso protegido são fatores essenciais para a empresa, 

especialmente por se tratar do seu negócio fim. Esforços para garantir as melhores práticas para 

proteger os ativos de informações da empresa são definidos por meio de critérios como 

confidencialidade, integridade e disponibilidade através de sua Política de Segurança da 

Informação. Esta política e o código de ética e conduta são aplicados a todos os funcionários, 

prestadores de serviços e empresas controladas da Ogasec. 

A seguir, apresentamos o Balanço Social da Ogasec. 
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2. Indicadores Econômicos 2017 2018

R$ 16.077.118 R$ 16.765.329

R$ 1.260.019 R$ 1.402.825

R$ 6.248.030 R$ 10.124.054

- -

- -

sim sim

sim sim

sim sim

sim sim

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

75 59

24 23

64 36

0 0

1 4

14 9

17 20

1 1

0 0

4 10

0 0

0 0

5. Indicadores de Impacto Ambiental

não não

não não

Uso de água (L) 464000 526000

Uso de energia (kW ou kWh) 121267 109219

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação 592498,92 465.157,81

Gastos com Saúde 686012,41 597.177,81

Gastos com Previdência Privada não se aplica não se aplica

Gastos com Segurança no trabalho 6852 6852

Gastos com Educação 43505,00 25911,00

Capacitação e desenvolvimento profissional 5305,00 21873,73

Creche ou auxílio-creche não se aplica não se aplica

Outros

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimentos e incentivos ao voluntário 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em educação/alfabetização 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Outros 0 0

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

8. Informações Relevantes

3800% 3120%

( X) Não se envolve   ( ) Apóia ( X ) Não se envolve   ( ) Apóia

( ) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

( ) Direção   ( ) Direção   

( ) Todos os empregados ( ) Todos os empregados

(  ) Não   ( ) Não   

( X) Sim ( X ) Sim

1. Identificação

Nome da empresa: AKER CONSULTORIA E INFORMATICA SA

Atividade econômica: Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática

Balanço Social 2018

Faturamento Bruto

Impostos e contribuições

Folha de pagamento e encargos sociais
3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

A empresa possui manual de conduta e ética?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

# de processos de auditoria e prestação de contas

A empresa possui canal de denúncias?

# de pessoas que trabalham na empresa

# de admissões no ano

# de demissões no ano

# de empregados terceirizados

# de estagiários

# de pessoas acima dos 45 anos

# de mulheres que trabalham na empresa

# de negros que trabalham na empresa

# de portadores de deficiência

# de treinamentos aplicados

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de acidentes de trabalho

# de funcionários em afastamento médico

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

Percentual do lixo produzido que é reciclado

Relação entre o maior e o menor salário da empresa
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Quality Softwares 

 

A Quality Software é uma empresa focada em oferecer soluções para a gestão e 

monitoramento do ambiente de infraestrutura de tecnologia da informação, bem como 

aplicabilidades inteligentes para os negócios 

A Quality busca entregar a seus clientes as melhores soluções de transformação digital 

para que eles possam focar em seu core business. Através da terceirização do suporte de TI, 

negócios e auditoria, a Quality disponibiliza um bom atendimento aos usuários, fornecedores e 

consumidores finais de seus clientes ao menor custo médio de incidente possível e dentro das 

melhores práticas e compliance das regulamentações corporativas. 

Como uma empresa que atua em diferentes estados do Brasil e intensiva em capital 

humano, contando com mais de 1200 colaboradores, a companhia adota práticas de respeito a 

todas as diferenças e repudia qualquer tipo de discriminação, acreditando que o ambiente 

sinérgico é favorecido com a integração de todas as pessoas e suas diferenças. A empresa 

também adota todas as práticas comuns ao mercado para segurança do trabalho, segurança da 

informação, governança e ética. 

A seguir, apresentamos o Balanço Social da Quality Softwares. 



19 
 

 

2. Indicadores Econômicos 2017 2018

                                 101.060.765                                    134.272.361 

-                                  10.567.271 -                                    14.763.787 
                                   54.645.684                                      74.834.301 

Não Não

Não Não

N/A N/A

N/A N/A

Não Não

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

1191 1283

625 740

488 655

- -

6 3

67 71

181 223

123 157

6 34

- -

8 6

10 15

5. Indicadores de Impacto Ambiental

Não Não

N/A N/A

Uso de água (L) N/A N/A

Uso de energia (kW ou kWh) kWh 33940 kWh 31429

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação  3.993.023,88 4.550.433,97                                  

Gastos com Saúde 1.670.738,96 2.098.988,50

Gastos com Previdência Privada  169.331,62 119.242,30                                     

Gastos com Segurança no trabalho - -

Gastos com Educação - -

Capacitação e desenvolvimento profissional - -
Creche ou auxílio-creche - -

Outros - -

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações 18.615                                          17.700                                            

# pessoas beneficiadas 200 200

# entidades beneficiadas 1 1

Investimentos e incentivos ao voluntário - -

# pessoas beneficiadas - -

# entidades beneficiadas - -

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos - -

# pessoas beneficiadas - -

# entidades beneficiadas - -

Investimento em educação/alfabetização - -

# pessoas beneficiadas - -

# entidades beneficiadas - -

Outros - -

# pessoas beneficiadas - -

# entidades beneficiadas - -

8. Informações Relevantes

66.276 69.035

( ) Não se envolve   (x) Apóia ( ) Não se envolve   (x) Apóia

( ) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

(x) Direção   (x) Direção   

( ) Todos os empregados ( ) Todos os empregados

(x) Não    (x) Não   

( ) Sim ( ) Sim

Balanço Social 2018

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Relação entre o maior e o menor salário da empresa

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de estagiários

Percentual do lixo produzido que é reciclado

A empresa possui canal de denúncias?

# de processos de auditoria e prestação de contas

# de empregados terceirizados

# de demissões no ano

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

# de admissões no ano

# de pessoas que trabalham na empresa

# de funcionários em afastamento médico

# de acidentes de trabalho

# de treinamentos aplicados

# de portadores de deficiência

# de negros que trabalham na empresa

# de mulheres que trabalham na empresa

# de pessoas acima dos 45 anos

3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa possui manual de conduta e ética?

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

Impostos e contribuições
Folha de pagamento e encargos sociais

Faturamento Bruto

1. Identificação
Nome da empresa: 

Atividade econômica:

Quality Software S/A

Tecnologia da Informação
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Sky.One 

 

A Sky.One é uma empresa que auxilia seus clientes na migração de softwares do modelo 

cliente-servidor para o modelo de nuvem. Ao proporcionar a “SaaSificação” ou “Cloudificação” 

de softwares, a companhia consegue se posicionar como uma plataforma que permite não só a 

virtualização das aplicações em nuvem, mas também a viabilidade do modelo SaaS (Software 

como Serviço) em seus clientes. Por meio de sua tecnologia, a Sky One gera flexibilidade, 

segurança e escalabilidade para todos os agentes da cadeia. 

Com poucos anos de existência a Sky.One já tem traços marcantes de responsabilidade 

social em sua cultura organizacional. Por meio de treinamentos e políticas estruturadas para 

nortear as atividades, a empresa fomenta um ambiente pautado no respeito ao próximo, às leis 

e à comunidade, além de fomentar projetos relacionados à sustentabilidade e ao apoio social.  

A companhia realiza mensalmente reuniões de acompanhamento e discussões sobre o 

ambiente de trabalho, bem como exames periódicos para garantir a saúde dos colaboradores e 

excelência no clima organizacional.  

No ano de 2018 a empresa se envolveu com um projeto de auxílio à formação e 

assistência à jovens de baixa renda, desenvolvendo atividades assistencialistas, bem como 

educacionais, culminando inclusive na contratação de jovens do projeto para o corpo de 

colaboradores da companhia.  

A seguir, apresentamos o Balanço Social da Sky.One. 
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2. Indicadores Econômicos 2017 2018
13.574.619 29.251.042

777.718 1.869.152

5.530.739 13.732.182

0 1

0 0

não sim

não sim

0 0

não sim

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

50 96

12 68

15 23

0 2

1 0

4 5

13 25

3 7

0 1

15 126

0 0

1 2

5. Indicadores de Impacto Ambiental

não sim

100% 100%

Uso de água (L) Junto à fatura do condomínio

Uso de energia (kW ou kWh) Junto à fatura do condomínio

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação 15.500 457.856

Gastos com Saúde 72.394 421.359

Gastos com Previdência Privada 0 0

Gastos com Segurança no trabalho 0 0

Gastos com Educação 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional 186.587 195.145
Creche ou auxílio-creche 27.978 91.240

Outros 58.181 129.843

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações sim sim

# pessoas beneficiadas 1000 1600

# entidades beneficiadas 1 2

Investimentos e incentivos ao voluntário não não

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos não não

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Investimento em educação/alfabetização não sim

# pessoas beneficiadas 0 80

# entidades beneficiadas 0 2

Outros 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

8. Informações Relevantes

Diferença de R$ 7.500,00 Diferença de R$ 18.002,00

( ) Não se envolve   ( ) Apóia ( ) Não se envolve   ( x ) Apóia

(x) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

( ) Direção   ( ) Direção   

( x ) Todos os empregados ( x ) Todos os empregados

( ) Não    ( ) Não   

(X) Sim (X) Sim

Balanço Social 2018

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

1. Identificação
Nome da empresa: SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.

Atividade econômica: Licenciamento, desenvolvimento e manutenção em softwares relativos a otimizaçãodo uso de 

Faturamento Bruto

Impostos e contribuições

Folha de pagamento e encargos sociais
3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

# de negros que trabalham na empresa

A empresa possui manual de conduta e ética?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

# de processos de auditoria e prestação de contas

A empresa possui canal de denúncias?

# de pessoas que trabalham na empresa

# de admissões no ano

# de demissões no ano

# de empregados terceirizados

# de estagiários

# de pessoas acima dos 45 anos

# de mulheres que trabalham na empresa

Relação entre o maior e o menor salário da empresa

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de portadores de deficiência

# de treinamentos aplicados

# de acidentes de trabalho

# de funcionários em afastamento médico

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

Percentual do lixo produzido que é reciclado
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Fundo Invest Tech VC 

Estatísticas Gerais 

   

   

   

 

 

1.308

3.832

2017 2018

Faturamento Bruto (R$ 
000s)

96

401

2017 2018

Impostos e Contribuições 
(R$ 000s)

847

1.505

2017 2018

Folha de Pagamento e 
Encargos (R$ 000s)

31

52

2017 2018

Número de Colaboradores

Alimentação
71%

Saúde
22%

Capacitação Profissional
7%

Indicadores Sociais Internos 
2017

Alimentaçã
o

70%

Saúde
18%

Capacitação Profissional
12%

Indicadores Sociais Internos 
2018
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Empresas 

Clip Escola 

 

A ClipEscola oferece uma plataforma de transformação digital para escolas, 

centralizando toda a comunicação por meio de tecnologia, abrangendo desde comunicações 

mais frequentes, como lições e recados, até assuntos como pagamento de mensalidade e 

comparecimento em eventos. Com a plataforma, as escolas conseguem ter maior controle e 

previsibilidade sobre a sua gestão, enquanto melhora o desempenho dos estudantes e a relação 

da instituição com os pais. 

As falhas de comunicação dentro do tripé pais, professores e colaboradores levam a 

grandes dificuldades na gestão de informações, podendo causar riscos e perdas financeiras para 

a escola, e grande insatisfação para os pais e colaboradores. 

Por meio da viabilização de um acompanhamento próximo e eficaz do aluno, a 

ClipEscola maximiza o impacto na educação por meio do alinhamento entre a escola e a família, 

auxiliando na identificação de potenciais falhas no processo educacional, sejam elas dentro de 

casa ou da escola.  

A seguir, apresentamos o Balanço Social da ClipEscola. 
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2. Indicadores Econômicos 2017 2018
R$ 788.000 R$ 1.605.000

R$ 60.000 R$ 186.000

R$ 684.000 R$ 1.366.000

0 0

Não Não

Código de Cultura Código de Cultura

Sim Sim

0 0

Canal com o RH para assuntos gerais Canal com o RH para assuntos gerais

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

18 32

7 20

4 6

0 0

1 1

0 0

14 22

1 1

0 0

Diariamente Diariamente

1 0

1 0

5. Indicadores de Impacto Ambiental

Sim Sim

70% 70%

Uso de água (L) N.M N.M

Uso de energia (kW ou kWh)

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação VA R$ 60.000 + Refeitório R$ 3.500 VA R$ 113.000 + Refeitório R$ 27.000

Gastos com Saúde Planos de Saúde R$ 20.000 Planos de Saúde R$ 39.000

Gastos com Previdência Privada 0 0

Gastos com Segurança no trabalho 0 0

Gastos com Educação 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional R$6.800 R$26.000

Creche ou auxílio-creche 0 0

Outros 0 0

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações R$1.000 R$3.000

# pessoas beneficiadas N.M N.M

# entidades beneficiadas 1 2

Investimentos e incentivos ao voluntário

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Investimento em educação/alfabetização

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

Outros

# pessoas beneficiadas

# entidades beneficiadas

8. Informações Relevantes

5X 5X

( ) Não se envolve   ( ) Apóia ( ) Não se envolve   ( ) Apóia

( X ) organiza e incentiva ( X ) organiza e incentiva

( ) Direção   ( ) Direção   

( X ) Todos os empregados ( X ) Todos os empregados

( ) Não    ( ) Não   

( X ) Sim ( X ) Sim

Balanço Social 2018

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Relação entre o maior e o menor salário da empresa

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

# de estagiários

Percentual do lixo produzido que é reciclado

A empresa possui canal de denúncias?

# de processos de auditoria e prestação de contas

# de empregados terceirizados

# de demissões no ano

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

# de admissões no ano

# de pessoas que trabalham na empresa

# de funcionários em afastamento médico

# de acidentes de trabalho

# de treinamentos aplicados

# de portadores de deficiência

# de negros que trabalham na empresa

# de mulheres que trabalham na empresa

# de pessoas acima dos 45 anos

3. Indicadores de Governança e Ética

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa possui manual de conduta e ética?

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

Impostos e contribuições

Folha de pagamento e encargos sociais

Faturamento Bruto

1. Identificação

Nome da empresa: ClipEscola Ltda

Atividade econômica: Plataforma SAAS B2B para Comunicação e Marketing 
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Skore 

 

A Skore é a empresa que desenvolveu a tecnologia definitiva para o aprendizado digital. 

Em sua plataforma, é possível incorporar qualquer formato de conteúdo de qualquer fonte (seja 

o arquivo um vídeo, áudio, texto, imagens, links ou qualquer outra extensão). O cliente decide 

como consumir este conteúdo: mapeando todos os links trocados via aplicativos de 

comunicação, formatando trilhas de conhecimento, onboardings de novos funcionários e até 

mesmo a entrega do conteúdo via chatbot. Toda essa troca de conteúdo é gerida e monitorada 

pelo cliente, pois a habilidade de aprender, disseminar aprendizado e se adaptar às mudanças 

é o principal diferencial competitivo da empresa. 

A Skore tem em seu histórico o fornecimento gratuito da plataforma a diversos agentes 

de impacto do 3º setor como forma de retribuir à sociedade os frutos de sua produção. Além 

disso, como empresa internacional, atende todas as legislações vigentes nos países em que está 

inserida acerca de proteção de dados e segurança da informação.  

A seguir, apresentamos o Balanço Social da Skore. 
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Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

2. Indicadores Econômicos 2017 2018
520.249 2.227.205

36.046 215.168
162.929 139.089

0 0

Não Não

Não Não

Não Não

Sim Sim

Não Não

4. Indicadores de Corpo Funcional e Condições de Trabalho

13 20

0 10

7 3

10 17

0 0

0 0

1 7

1 1

0 0

0 0

0 0

0 1

5. Indicadores de Impacto Ambiental

Não Sim

N/A N/A

Uso de água (L) N/A N/A

Uso de energia (kW ou kWh) N/A N/A

6. Indicadores Sociais Internos

Gastos com Alimentação 1100 8000

Gastos com Saúde 0 0

Gastos com Previdência Privada 0 0

Gastos com Segurança no trabalho 0 0

Gastos com Educação 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional 0 0
Creche ou auxílio-creche 0 0

Outros 0 0

7. Indicadores Sociais Externos

Gastos com filantropia/doações 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Investimentos e incentivos ao voluntário 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Investimento em proj. culturais e/ou artísticos 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Investimento em educação/alfabetização 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

Outros 0 0

# pessoas beneficiadas 0 0

# entidades beneficiadas 0 0

8. Informações Relevantes

R$17.000 - R$1.800 R$17.000 - R$2.000

( ) Não se envolve   (x) Apóia ( ) Não se envolve   (x) Apóia

( ) organiza e incentiva ( ) organiza e incentiva

( ) Direção   ( ) Direção   

(x) Todos os empregados (x) Todos os empregados

(x) Não    (x) Não   

( ) Sim ( ) Sim

Faturamento Bruto

# de acidentes de trabalho

# de treinamentos aplicados

# de portadores de deficiência

# de negros que trabalham na empresa

# de estagiários

# de empregados terceirizados

# de demissões no ano

# de admissões no ano

# de pessoas que trabalham na empresa

# de pessoas acima dos 45 anos

# de mulheres que trabalham na empresa

1. Identificação

Nome da empresa: Skore Technologies Inc

Atividade econômica:

Balanço Social 2018

Os projetos sociais da empresa foram desenvolvidos por

A empresa adota uma política regular de participação nos 

lucros

Folha de pagamento e encargos sociais
Impostos e contribuições

# de processos, ações judiciais e sanções

A empresa possui manual de conduta e ética?

A empresa sofreu ações populares, campanhas ou boicotes?

O manual é distribuído a todos os funcionarios?

A empresa possui canal de denúncias?

# de processos de auditoria e prestação de contas

3. Indicadores de Governança e Ética

Existem políticas de reciclagem e coleta seletiva?

# de funcionários em afastamento médico

Percentual do lixo produzido que é reciclado

Quanto a participação dos colaboradores em programas 

sociais

Relação entre o maior e o menor salário da empresa
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Encerramento 

O ano de 2018 marcou a Invest Tech, dentre outras coisas, pela inserção de novas 

políticas de mensuração e maximização de impacto nos processos de investimento e 

acompanhamento das companhias investidas. Sabemos que sempre existirão novas medidas e 

processos a serem adotados para que se atinja a excelência na maximização do impacto 

positivo, e temos como compromisso a constante inovação em busca de tal objetivo.  

Esperamos que o ano de 2019 seja marcado por melhoras ainda maiores nos 

indicadores deste relatório e pelo aprofundamento na mensuração do impacto gerado.  

Orgulhosamente finalizamos nosso primeiro Relatório de Impacto Social. Agradecemos 

à todas as partes envolvidas pela colaboração e pela oportunidade de trabalharmos juntos por 

uma sociedade mais saudável e próspera. Esperamos poder contar com essa contribuição nos 

próximos anos.  

 

Atenciosamente, 

Equipe Invest Tech 


