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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Hélio Bruck Rotenberg, 
PRESIDENTE DO POSITIVO

PARA LER ESTE 
RELATÓRIO

Para tirar dúvidas sobre as informações reportadas, envie um e-mail 
para institutopositivo@positivo.com.br.

Ao longo de nossa trajetória de 42 anos, reforçamos o 
compromisso com as questões sociais e ambientais. 

Em 2014, publicamos nosso segundo relatório de 
sustentabilidade. O conteúdo desta edição, que retrata os 
resultados de 2013, foi elaborado com base em um processo 
de materialidade que nos aproxima dos nossos públicos de 
relacionamento e ajuda a focar o gerenciamento de temas 
relevantes para o negócio. Esse é um importante passo 
para o Positivo, um dos primeiros do setor de Educação no 
Brasil a aplicar o conceito de materialidade para a definição 
do conteúdo do relatório e das diretrizes estratégicas de 
sustentabilidade.

Em 2013, mantivemos a liderança nos mercados nos 
quais atuamos e avançamos na gestão de pessoas com a 
criação de uma área corporativa de Recursos Humanos. 
Focada na competência e na meritocracia, o objetivo é pro-
fissionalizar ainda mais essa gestão, que reflete o amadu-
recimento de nossas empresas. Outro marco do período foi 
a certificação de nosso Sistema de Gestão Ambiental – já 
consolidado na Positivo Informática e na Posigraf – em nove 
unidades educacionais e na Administração Central. 

A Posigraf avançou ainda mais na sua capacidade e 
qualidade de impressão, com a aquisição de equipamen-
tos da mais avançada tecnologia gráfica disponível hoje no 
mundo. Na Editora Positivo e na Positivo Informática Tec-
nologia Educacional, foram desenvolvidos e lançados novos 
produtos, voltados a acompanhar as mudanças sociais e o 
surgimento de novas necessidades das famílias e dos estu-
dantes brasileiros. Na Positivo Informática, consolidamos 
a marca Positivo como sinônimo de inovação, tecnologia 
e garantia de qualidade, assim como nossa presença no 
mercado argentino.

Cada uma das empresas se diferencia em seu segmento. 
Ao mesmo tempo, mantém uma sinergia que beneficia a 
todas. Acreditamos que o compromisso com a qualidade 
da educação, a formação crítica e a inovação de métodos 
de ensino são nossas principais contribuições para a sus-
tentabilidade. Cotidianamente, procuramos aliar a compe-
titividade das operações e os bons resultados econômicos 
financeiros ao desenvolvimento de nossos colaboradores e 
à mitigação dos nossos impactos no meio ambiente. 

Essas diretrizes, associadas aos valores do saber, da ética, 
do trabalho e do progresso, permitem que inspiremos e 
estimulemos os nossos pares, os parceiros e toda a comu-
nidade escolar a integrar uma rede de transformação posi-
tiva do mundo, baseada nos princípios do desenvolvimento 
sustentável. Ainda em 2014, a meta é construir um Plano 
Estratégico de Sustentabilidade para os temas prioritários, 
a ser implementado a partir do próximo ano.

Pautados pela transparência, procuramos relatar neste 
documento os principais avanços e desafios que todos en-
frentamos, a partir de um mesmo objetivo: inovar e impri-
mir cada vez mais qualidade a tudo o que fazemos. 

Uma boa leitura!

O conteúdo do Relatório de Sustentabilidade traz nossa visão da sus-
tentabilidade e os principais resultados no ano de 2013. As diretrizes 

da Global Reporting Initiative (GRI), versão G4, orientam este docu-
mento. Também foi realizado o primeiro processo de materialidade da 
companhia, que definiu os temas relevantes do Positivo, a partir de uma 
série de consultas às partes interessadas e análises de documentos dos 
setores de atuação do Grupo.

Os indicadores de desempenho foram organizados de acordo com 
os setores de atuação do Positivo: 

• EDUCACIONAL (Administração Central do Positivo¹, Instituto Posi-
tivo, Colégio Positivo, Curso Positivo, Universidade Positivo, Centro 
Tecnológico Positivo, Editora Positivo e EFEX²);

• GRÁFICA (Posigraf);

• INFORMÁTICA (fábricas da Positivo Informática no Brasil e Tecnologia 
Educacional). 

1 A Administração Central é responsável por fornecer serviços e promover a integração 
entre todas as empresas do Positivo. 

2 Responsável pela administração do Centro de Eventos Expo Unimed Curitiba, do Expo 
Renault Barigui, do Teatro Positivo e do Teatro Positivo Jardim Ambiental.

Versão completa 
Esta é a versão resumida do Relatório de Sustentabilidade 2013  
do Positivo. A versão completa está disponível no site  
www.positivo.com.br/instituto/sustentabilidade.



O POSITIVO

PERFIL

Presente em mais de 40 países, o Positivo  tem na educa-
ção sua origem e seu principal foco de atuação. No Brasil, 

aproximadamente nove mil colaboradores  trabalham no 
desenvolvimento de produtos e serviços que impactam 
diretamente cerca de 1 milhão de estudantes de escolas 
públicas e privadas em todo o País. As operações da Positivo 
Informática estão também na Argentina, onde trabalham 
aproximadamente 500 pessoas.

Sediada em Curitiba, capital do Paraná, a organização 
possui operações em 26 estados brasileiros e no Distrito 
Federal e conta com unidades de negócios em cinco seg-
mentos de mercado: Ensino, Soluções Educacionais, Gráfica, 
Cultura e Tecnologia.

PERFIL
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A expertise em 
educação gera sinergia 

entre as unidades de 
negócio do positivo 
e concentra hoje o 
principal foco de 

atuação.



Gráfica
A cada ano, mais de 11 milhões de livros são impressos e distribuídos pela 
Posigraf para alunos das escolas da rede Positivo e instituições conveniadas à 
Editora Positivo. O parque gráfico também produz materiais e soluções voltadas  
a grandes redes de varejo brasileiras.

Cultura
A EFEX é responsável pela administração do Centro de Eventos Expo Unimed Curi-
tiba, do Expo Renault Barigui, do Teatro Positivo – maior teatro do Paraná – e do 
Teatro Positivo Jardim Ambiental, todos em Curitiba. Também atua na promoção 
e na organização de negócios na área de eventos. 

Soluções Educacionais
A Editora Positivo publica livros didáticos, paradidáticos e de literatura, atlas e 
dicionários. Também é responsável pelo desenvolvimento e comercialização, em 
escolas particulares e públicas, do Sistema Positivo de Ensino (SPE) e do Sistema 
de Ensino Aprende Brasil. 

Ensino
A rede de unidades educacionais próprias do Positivo 
soma 11 sedes em Curitiba, que oferecem da Educação 
Básica a programas de Doutorado. Integram essa rede: 
Colégio Positivo, Curso Positivo, Centro Tecnológico 
Positivo e Universidade Positivo.

Mais informações sobre as empresas do Positivo em www.positivo.com.br.

 Tecnologia
A Positivo Informática é uma empresa de capital aberto, com ações lista-
das na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa). Maior fabricante de 
computadores do País, é líder também no desenvolvimento de soluções 
integradas em tecnologia educacional. A capacidade de produção é de 530 
mil PCs e tablets por mês. São produzidos também notebooks, ultrabooks, 
smartphones e messaging phones, comercializados em 10 mil pontos de 
venda no Brasil. A Positivo Informática Tecnologia Educacional (TE) – divisão 
da empresa especializada nesse segmento – cria produtos e soluções como 
mesas educacionais, lousas interativas e portais educacionais.
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Ética
Os colaboradores da Editora 
Positivo, vinculados a negócios 
públicos, recebem treinamen-
to sobre a Lei Anticorrupção 
Empresarial (Lei 12.846).

Pioneirismo
Certificação do Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) na 
Administração Central e em 
nove unidades educacionais do 
Positivo. Primeira universidade e 
primeiras escolas do Paraná a se-
rem certificadas pela ISO 14001. 

Sistemas de ensino

no Brasil e no Japão, utilizam o Sistema de Ensi-
no Positivo (escolas particulares) e o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil (escolas públicas).

DESTAQUES 
2013

Reconhecimento
A Editora Positivo foi reconhecida, pelo quinto 
ano consecutivo, no Prêmio Top Educação 2013, 
concedido pela Editora Segmento e pela Revista 
Educação. O Sistema de Ensino Aprende Brasil 
conquistou a primeira colocação na categoria 
Sistema de Ensino para a Rede Pública.

Qualidade
A Universidade Positivo obteve o reco-
nhecimento pelo Ministério da Educação 
(MEC), pelo segundo ano consecutivo, 
como a melhor universidade privada do 
Paraná e uma das dez melhores do País, 
segundo o Índice Geral de Cursos (IGC). 

Educacional

1 milhão 
de alunos

95 mil
professores

5 mil
escolas

em diversas áreas do 
conhecimento elaboram 
o material didático da 
Editora Positivo.

200 Especialistas

no SalaMundo 2013, evento 
internacional realizado pelo 
Instituto Positivo para promover 
a reflexão sobre a educação  
no Brasil.

2.400
participantes
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Informática

Redução de impacto ambiental
A Posigraf passou a utilizar, em 2013, tintas produzidas a partir de óleos 
vegetais. O insumo permite a redução do uso de solventes de limpeza e a 
diminuição do uso de energia no processo de secagem.

Lâmpadas LED
já foram adotadas em 40% 

dos pontos de luz do Centro de 
Distribuição e 30% dos pontos 

de iluminação do Centro de 
Produção da Posigraf. 

50 mil m2

de área instalada na Posigraf.

14%
foi a redução do consumo de 

água na Posigraf em 2013.

11 MILHÕES  
de livros
impressos por ano.

Presença 
11 mil escolas brasileiras e mais de 40 
países adotam os produtos e soluções 
educacionais da Positivo Informática 

Tecnologia Educacional.

1,4 milhão de usuários
é o número de acessos diários aos portais 
educacionais disponibilizados pelo Positivo para 
as escolas próprias, conveniadas e plugadas. 

10 milhões
de computadores 
vendidos em 25 anos 
de história.

530 mil
PCs e tablets por mês é a capacidade 

de produção da Positivo Informática.

25%
foi a redução do consumo 
de água na Positivo 
Informática em 2013.

Gráfica

98%
dos resíduos gerados pela 
Posigraf em 2013 foram 
destinados para reciclagem.
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O Código de Conduta do Positivo reúne as principais diretrizes ado-
tadas para garantir um relacionamento ético entre a empresa e os 

diversos públicos de interesse. Estabelece, ainda, as medidas disciplina-
res cabíveis em casos de não observação das diretrizes definidas. Para 
garantir a imparcialidade e a transparência no tratamento de situações 
de denúncia que caracterizem o descumprimento do código, o Canal 
Aberto recebe relatos confidenciais de colaboradores, clientes, forne-
cedores, distribuidores e parceiros. Ele pode ser acessado por meio do 
site do Positivo e de cada uma das empresas* ou por um número telefô-
nico de discagem gratuita. Os relatos são avaliados pelos membros do 
Comitê de Conduta, que conta com o apoio consultivo de uma equipe 
especializada e independente.  

Na Positivo Informática, o Código de Alinhamento de Conduta aborda 
as especificidades do negócio da empresa. O documento estabelece di-
retrizes para o tratamento de casos de conflitos de interesse envolvendo 
órgãos do poder público, concorrentes, parceiros, associações profissio-
nais, sindicatos e imprensa. O Código de Conduta para Revendedores, 
da Positivo Informática Tecnologia Educacional, é outro documento 
importante na definição de diretrizes para uma atuação ética. 

*O Canal Aberto não está disponível no site da Positivo Informática, pois este possui seu 
próprio canal de relatos.

COMPROMISSO 
COM A ÉTICA

Reestruturação do Comitê 
de Conduta
No início de 2014, o Positivo reestruturou o Comitê de Conduta. Na nova 
estrutura, essa instância passa a incorporar membros de áreas estraté-
gicas, como Responsabilidade Social, Recursos Humanos Corporativo, 
Jurídico e Auditoria, contando com apoio consultivo de um membro 
externo e independente de uma empresa especializada em gestão de 
relatos e denúncias. Com o objetivo de garantir ainda mais transparên-
cia e efetividade à atuação do comitê, está prevista a criação de uma 
política que defina sua governança.

Para o Positivo, a 
transparência é um 

valor sempre presente 
no relacionamento com 
colaboradores, governo, 

clientes e parceiros.

Treinamento
No início de 2014, colaboradores da 
Editora Positivo, vinculados a negócios 
públicos, participaram de um curso de 
capacitação sobre a Lei Anticorrupção 
Empresarial (Lei 12.846). A nova lei 
também foi tema de treinamentos na 
Positivo Informática. 
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A EDUCAÇÃO 
QUE QUEREMOS

TRABALHO 
EM REDE

O Positivo tem atuado para fomentar a discussão a respeito da me-
lhoria da educação no Brasil. Para isso, tem mobilizado estudiosos 

da educação, associações que representam o setor, outras instituições de 
ensino e o governo, nas diferentes esferas administrativas, a buscarem, 
juntos, soluções e novos caminhos. 

Uma das iniciativas de maior impacto é a realização de eventos aber-
tos à comunidade. Em 2013, o SalaMundo reuniu, em sua segunda edi-
ção, mais de 2,4 mil pessoas no Teatro Positivo, em Curitiba (PR). Durante 
dois dias, professores, gestores e profissionais do ensino discutiram as 
perspectivas para a educação brasileira. Trata-se do mais importante 
evento do gênero realizado no País em 2013. 

O incentivo à pesquisa também é ponto central no alcance do su-
cesso escolar. No seu dia a dia, o Positivo tem procurado aproximar a 
educação e a ciência. As evidências científicas, os estudos e as análises 
técnicas servem de matéria-prima para o desenvolvimento de produtos 
e soluções nas empresas e unidades educacionais do Grupo. Além de au-
xiliar as próprias unidades de negócio do Positivo e colaborar para que 
os materiais didáticos produzidos estejam dentro do mais alto padrão 
de excelência, as pesquisas são relevantes para gerar conhecimento e 
construção coletiva de soluções.

Em 2013, um importante movimento foi feito sob esse aspecto. Um 
projeto realizado em conjunto pelo Instituto Positivo e a Editora Posi-
tivo analisou aspectos que interferem na aprendizagem. Os resultados 
da pesquisa “Fatores que influenciam o desempenho escolar: o que os 
alunos dizem?” foram apresentados no SalaMundo 2013, como forma 
de promover o conhecimento e inspirar e instrumentalizar professores, 
gestores e líderes na área da educação.

O Positivo trabalha  
para que sua contribuição 

ao ensino de qualidade 
extrapole suas unidades 

e alcance de forma 
construtiva toda a 

sociedade.

Mais informações sobre a pesquisa “Fatores que influenciam  
o desempenho escolar: o que os alunos dizem?” em  
www.institutopositivo.org.br.
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Público Municípios Escolas Professores Alunos

Sistema de Ensino Positivo Escolas particulares 1.018 1.964 49.000 500.000

Sistema Aprende Brasil Escolas públicas 236 2.800 43.000 510.000

Conquista - Solução  
Educacional Positivo

Escolas particulares  
e públicas 186 343 2.200 36.000

Total    - 1.440 5.107 94.200 1.046.000

Sistemas de ensino  
(2013)

Mais informações sobre os sistemas de ensino do Positivo em www.editorapositivo.com.br.

Aprende Brasil chega ao Xingu

No início de 2014, cerca de 200 alunos do Parque Indígena 
do Xingu, no norte de Mato Grosso, passaram a utilizar o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, da Editora Positivo. 

Educadores da empresa viajaram até as aldeias Maraká, 
Sobradinho, Guarujá, Moorená e Waura para levar o mate-
rial didático e ministrar cursos de formação aos professo-
res, todos habitantes locais, integrando as características 
do Aprende Brasil à cultura indígena. O projeto, realizado 
a partir de parceria com a prefeitura do município de 
Feliz Natal (MT), atende da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental. 
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Para estender às escolas que utilizam o Sistema Positivo de Ensino e 
o Aprende Brasil a possibilidade de avaliar a proficiência de seus alu-
nos, a Editora Positivo criou o hábile – Sistema de Avaliação Positivo. 
A ferramenta permite a coleta sistematizada de informações sobre o 
desempenho de alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental em 
Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. A metodologia foi desen-
volvida de forma alinhada ao Sistema Nacional de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb), à Prova Brasil e ao Programme International Student 
Achievement (Pisa).

Também na Editora Positivo nasceu o gero – Gestão Escolar Integrada. 
Trata-se de um sistema que reúne ferramentas para gestão escolar, for-
mação de lideranças educacionais e estratégias gerenciais nas diversas 
áreas do ambiente escolar. Além disso, um sistema virtual de gestão 
permite avaliar, qualitativa e quantitativamente, a atuação da escola, 
servindo de suporte para ações de melhoria.

Melhoria da 
avaliação e 
da gestão
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NOSSOS PARCEIROS
O conhecimento de 42 anos do Positivo em educação alcança centenas 
de alunos de outras escolas por meio do Sistema Positivo de Ensino 
(SPE) – voltado a escolas particulares – e do Sistema Aprende Brasil – 
que atende escolas públicas. Em 2013, foi lançado o Conquista – Solução 
Educacional Positivo, que apresenta uma abordagem focada na família 
e trabalha temas como empreendedorismo e educação financeira. 

Cerca de 1 milhão de alunos e 95 mil professores, em 1.440 municí-
pios, mantêm um relacionamento permanente com a Editora Positivo. 
O material pedagógico é elaborado por cerca de 200 especialistas, das 
mais diversas áreas de conhecimento, que fazem parte do Centro de 
Pesquisas da Editora. O grupo é formado por educadores e tem como 
atribuição a pesquisa permanente de inovações e das melhores práticas 
pedagógicas para fazer com que elas sejam aplicadas nas salas de aula.

Além do cuidado com o conteúdo que será aplicado em sala de aula, 
os sistemas de ensino têm como principal diferencial o compromisso 
com a capacitação dos professores que aplicam a metodologia. 



FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

O Positivo investe de forma permanente no aprimo-
ramento de professores e entende que tão impor-
tante quanto um bom planejamento de ensino é o 
desenvolvimento do profissional que fará uso dele. A 
capacitação dos educadores das escolas conveniadas 
aos sistemas de ensino do Positivo é realizada por pro-
fissionais do Centro de Formação da Editora Positivo, 
de forma presencial. São professores compartilhando 
experiências e conhecimento com outros professores 
– profissionais que conhecem os desafios da sala de 
aula e compartilham com colegas que lecionam em 
diversas regiões do Brasil a experiência adquirida pelo 
Positivo durante décadas.

O Centro de Formação da Editora Positivo também 
é responsável por oferecer assessoramento peda-
gógico às escolas públicas e privadas que utilizam 
o Sistema Positivo de Ensino e o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil. 

O programa inclui um grande evento anual, além 
de oficinas, cursos de metodologia e atendimentos 
personalizados, conforme a demanda das escolas e 
dos municípios. O trabalho é realizado por uma equi-
pe formada por 80 professores, em sua maioria, com 
títulos de Mestre e Doutor.

A Positivo 
Informática Tecnologia 

Educacional, por meio do seu 
trabalho de formação presencial 

e formação de educadores, 
promoveu cerca de 1 milhão de 

horas de apoio pedagógico e 150 
mil horas de treinamentos, 
para 48 mil professores, em 

2013.

Tecnologia Educacional
Desenvolvido pela Positivo Informática Tecnologia Educacional, o Portal 
Educacional, mantido pelo Positivo, funciona como uma sala de aula 
on-line que aplica todas as vantagens das redes sociais no dia a dia da 
comunidade escolar, em um ambiente virtual seguro e colaborativo. O 
ambiente permite aos alunos pesquisar, tirar dúvidas com os profes-
sores, acessar conteúdos de referência e fazer tarefas com os colegas. 

Já os professores podem criar blogs, transformando-os em ferramen-
ta pedagógica, e também propor avaliações customizadas a partir de 
mais de 60 mil questões oferecidas em um banco de dados. Por meio da 
Central de Projetos, o Portal Educacional permite a troca de informações 
entre turmas que utilizam – de forma compartilhada – a ferramenta 
em todo o País. 

O ano de 2013 marcou também o lançamento, pela Positivo Infor-
mática Tecnologia Educacional, da Linha Aprimora, de aplicativos edu-
cacionais multiplataforma. Baseados no conceito da aprendizagem 
adaptativa, os aplicativos permitem adaptar o conteúdo à capacidade 
de compreensão e retenção do aluno, de forma customizada. 
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QUEM FAZ  
O POSITIVO

O maior diferencial do Positivo são as pessoas. É a partir delas que o 
conhecimento é gerado, a inovação é impulsionada e a educação 

é desenvolvida. Promover a integração e a sinergia entre as equipes de 
todas as unidades de negócios é o maior desafio. 

Para garantir o alinhamento ao referencial estratégico da compa-
nhia, a gestão de pessoas tem como temas prioritários a capacitação 
permanente, o desenvolvimento de lideranças, o monitoramento do 
clima organizacional e a retenção de talentos.

O Positivo também tem atuado para fazer com que as particularida-
des de cada uma das empresas contribuam de maneira positiva para 
o crescimento do Grupo, fazendo com que as melhores práticas sejam 
compartilhadas e incorporadas por todos. No início de 2014, a criação 
de uma área corporativa de Recursos Humanos para o Educacional e 
Gráfica foi um dos investimentos realizados para dar ainda mais ro-
bustez à condução dos objetivos estratégicos, como o desenvolvimento 
de processos de sucessão, a criação de programas de capacitação e a 
condução do programa de trainee.

COLABORADORES

Colaboradores, 
educadores, alunos, 

clientes e fornecedores. 
Com eles e para eles, são 
feitas escolas e empresas 

cada vez melhores.
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52%
MULHERES

48%
HOMENS

2012  HOMENS (4.342 – 48%) +  MULHERES (4.647 – 52%)

2013  HOMENS (4.276 – 48%) +  MULHERES (4.724 – 52%)

Perfil dos colaboradores Positivo 

Colaboradores por gênero 

Colaboradores 
por setor de 

atuação 
48%

39%

13%

GRÁFICA

INFORMÁTICA

EDUCACIONAL

Colaboradores 
por nível 
funcional 

ADMINISTRATIVO 
E PROFESSORES 

APRENDIZES E 
ESTAGIÁRIOS

OPERACIONAL

TRAINEES

COORDENAÇÃO E 
SUPERVISÃO

DIRETORIA, 
SUPERINTENDÊNCIA 
E GERÊNCIA

44,84%

4,14%5,17%

2,49%

43,19%

0,17%

NORTE: 2%

NORDESTE: 1%

CENTRO-OESTE: 0%

SUDESTE: 1%

SUL: 96%

Colaboradores 
por região 2012

20131

32%

38%

Taxa de rotatividade (%) 

1 Entre os setores de atuação do Positivo, o Educacional é o que 
teve a menor taxa de rotatividade em 2013 (28%). Quando con-
siderados apenas os professores, a taxa de rotatividade foi de 
4,92%. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH) divulgada em 2014, o índice de 
rotatividade no setor educacional no Paraná é de 35% – sete 
pontos percentuais acima do resultado obtido pelas unida-
des educacionais do Positivo.

Mais informações sobre o perfil dos 
colaboradores do Positivo, por setor 
de atuação, na versão completa do 
relatório, disponível em:   

www.positivo.com/instituto/sustentabilidade.
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O Positivo investe em seus colaboradores e busca aprimorar 
seus talentos e competências, promovendo seu desenvol-
vimento pessoal e profissional. 

Em 2013, já dentro de uma abordagem mais abran-
gente, o programa Mais Positivo foi criado com base em 
dois pilares: a Gestão da Performance e a Universidade 
Corporativa. A Gestão da Performance avalia, a partir 
de indicadores individuais e globais, o desempenho da 
organização e de seus colaboradores. Entre suas prin-
cipais ferramentas organizacionais está a Avaliação 
de Desempenho. Até o fim do ano de 2014, todas as 
empresas do Grupo devem estar envolvidas, possi-
bilitando a estruturação de Planos de Desenvolvi-
mento Individual (PDI) mais assertivos.

Os resultados da avaliação alimentam os pro-
gramas da Universidade Corporativa (UC), tam-
bém criada em 2013 para unificar e ampliar as 
ações de capacitação do Positivo com foco na es-
tratégia de negócios da empresa. Nos primeiros 
quatro meses após o lançamento, 381 colabora-
dores participaram dos dez cursos ofertados, 
envolvendo 433 horas de capacitação. Para 
2014, o número de cursos foi ampliado em 
50%, contemplando opções como Gestão do 
Tempo e Produtividade, Trabalho em Equi-
pe e Gestão da Mudança. 

Os colaboradores também contam 
com descontos nos cursos do Centro de 
Línguas Positivo, na Universidade Posi-
tivo, no Centro Tecnológico Positivo e no 

Curso Positivo. A Posigraf mantém um programa de bolsas 
de estudos como forma de incentivar o desenvolvimento 
profissional de seus colaboradores. 

Outro destaque é o Programa Aprimorar, que possibilita 
a todos os colaboradores cursar gratuitamente as discipli-
nas dos cursos de Pós-Graduação da Universidade Positivo. 
Por meio da iniciativa, desde 2012 o programa já atendeu 
a mais de 800 solicitações de vagas, permitindo que 539 
colaboradores participassem das aulas disponibilizadas. Em 
2013, o programa passou a divulgar na intranet corporativa 
as disciplinas ofertadas, com as ementas e os descritivos 
de cada módulo.

Ao investir na formação contínua dos  
profissionais que atuam na área da 

educação, o Positivo promove um ganho de 
qualidade que beneficia toda a comunidade  
escolar. Atualmente, mais de mil professores 
lecionam nas escolas próprias, na Universidade 
Positivo e nas unidades do Centro Tecnológico 
e do Curso Positivo.

Desde 2012, o Positivo dispõe do RH da área 
Educacional, que trata especificamente das 
suas necessidades, integrando as práticas e os 
processos de gestão de pessoas. Em 2013, foi 
feita uma reestruturação da Avaliação de De-
sempenho do Docente, que existe desde 2012 
para os professores e passou a incluir os coor-
denadores e demais educadores que trabalham 
fora da sala desempenhando outras atividades 
relacionadas à docência, como programas de 
estágio e orientação a Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC). Também foi implantado o novo 

plano de carreira dos professores da Universi-
dade Positivo e do Centro Tecnológico Positivo. 

Outro importante avanço em 2013 foi a 
criação do Programa de Desenvolvimento de 
Coordenadores na Universidade Positivo. São 
realizados encontros mensais de capacitação 
com os coordenadores de cursos para que eles 
estejam preparados para implementar as es-
tratégias e políticas da instituição. No Colégio 
Positivo, a qualificação profissional dos profes-
sores é facilitada com a gratuidade dos cursos 
de Pós-Graduação da Universidade Positivo. 
Também contribuem para o aprimoramento 
constante desses profissionais iniciativas como 
os estudos e workshops propostos durante a Po-
sitivação (semana pedagógica do Positivo) e o 
Programa de Desenvolvimento Integral do Pro-
fessor (PDIP), por meio do qual são realizados 
encontros bimestrais com foco em capacitação.

Capacitação e desenvolvimento

2012

20131

20,1

57,7

Média de horas de treinamento/
colaborador – Positivo (2013)

1 Os colaboradores do Educacional participaram, em média, de 129,3 horas 
de treinamento, 80% a mais do que no ano anterior, em decorrência de 
capacitações realizadas durante a implantação do Sistema de Gestão 
Ambiental.

COMUNIDADE ESCOLAR

95.382  
professores

fazem parte da comunidade 
escolar do Positivo. O número 
inclui educadores do Colégio 

Positivo, Curso Positivo, Centro 
Tecnológico, Universidade 
Positivo e escolas conve-

niadas e plugadas.
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CLIENTES

Pesquisas de satisfação

FORNECEDORES 
O Positivo acredita que o relacionamento próximo com os 
clientes é essencial para o sucesso dos negócios. A quali-
dade do atendimento e dos produtos e serviços oferecidos 
tem como principal objetivo construir parcerias comerciais 
duradouras.

Atualmente, os principais clientes da Positivo Informá-
tica são grandes redes varejistas que vendem notebooks, 
smartphones e tablets diretamente ao consumidor final. 
Com mais de 10 milhões de computadores vendidos em 
25 anos de história, a companhia conta hoje com uma 

rede de distribuição composta por mais de dez mil pontos 
de vendas no Brasil e quase dois mil na Argentina. Outro 
cliente significativo é o governo federal, que adquire equi-
pamentos e soluções de tecnologia educacional por meio 
de programas próprios. 

A Posigraf, responsável pela impressão do material di-
dático e de livros produzidos pela Editora Positivo, atende 
também o mercado de serviços gráficos, com a impressão 
de livros, revistas, tabloides e materiais promocionais. 

Na Posigraf, a satisfação dos clientes é medida mensalmente por meio de pes-
quisa que avalia o atendimento, o cumprimento de prazos e a qualidade de 
produtos e serviços. Em 2013, a média mensal de satisfação foi de 72%. Para 
2014, a empresa estabeleceu como meta conquistar um índice de 80% de 
satisfação. 

Na Positivo Informática, a satisfação do cliente também é monitorada 
mensalmente. A pesquisa é realizada pelo Instituto Ibero-Brasileiro de 
Relacionamento com o Cliente (IBRC). A consulta abrange consumidores 
que entraram em contato com a empresa por meio de seu call center e 
da Assistência Técnica Positivo (ATP). Em 2013, a avaliação dos serviços 
da Central de Relacionamento apresentou média de satisfação geral de 
55% para o Net Promoter Score (NPS), que avalia o nível de fidelidade 
ao serviço, e de 88% para o Índice de Satisfação Geral Induzido (ISGI). 

Gestão de fornecedores
Principais diretrizes aplicadas nas indústrias e unidades educacionais do Positivo.

Positivo Informática
• Desde o início de 2013, a homolo-

gação de fornecedores interna-
cionais só acontece a partir da 
comprovação das certificações 
ISO 9001 e ISO 14001 e da carta 
ou Certificação RoHS (sigla em 
inglês para Restrição de Certas 
Substâncias Perigosas). 

• Os fornecedores contratados 
respondem a um checklist que 
avalia as práticas de sustentabi-
lidade e são submetidos a audi-
torias periódicas. 

Posigraf 
• O Manual de Desenvolvimento 

de Fornecedores oferece orienta-
ções práticas e explicita as prin-
cipais diretrizes éticas. 

• A seleção de novos fornecedo-
res avalia o atendimento a re-
quisitos ambientais, de saúde 
e segurança do trabalho e de 
qualidade.

Educacional
• Desde 2012, todos os contratos 

firmados contam com cláusu-
las de responsabilidade social e 
ambiental. 

• A homologação de fornecedo-
res considerados críticos para o 
Sistema de Gestão Ambiental é 
realizada a partir da apresenta-
ção de documentos obrigatórios.

A diversidade dos setores de atuação representa um grande 
desafio. A cadeia de fornecedores do Positivo é composta 
de empresas como indústrias eletroeletrônicas; de com-
ponentes eletrônicos; metalúrgicas; de transformação de 
termoplásticos; de semicondutores; de papel e cartonagem; 
de insumos gráficos; de logística; de manutenção de equi-
pamento; e de infraestrutura. Entre os mais críticos estão 
os fornecedores ligados à Gráfica e à Informática.
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GESTÃO  
DE IMPACTOS  
AMBIENTAIS

Em 2013, a implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) foi finalizada com 
a certificação ISO 14001 na Administração Central e em nove unidades educa-

cionais. O objetivo é melhorar continuamente a gestão das práticas, dos processos 
e dos serviços ambientais realizados, envolvendo colaboradores, fornecedores e 
prestadores de serviço. Além de gerenciar seus impactos e buscar maneiras para 
mitigá-los, as unidades educacionais passaram a envolver professores e alunos, de 
forma diferenciada, na discussão sobre o meio ambiente. Assim, o Positivo busca 
influenciar não apenas a rotina dos estudantes com a adequação do SGA, mas 
também ampliar o conhecimento sobre o tema.

A Posigraf passou a utilizar na impressão tintas desenvolvidas com base em uma 
nova tecnologia, que reduziu os impactos ambientais e gerou ganhos operacionais. 
Além disso, iniciou a implantação do projeto de iluminação com lâmpadas 
light-emitting diode (LED). A Posigraf é certificada pela ISO 14001 desde o ano 2000 
e trabalha com fornecedores certificados com os selos FSC e PEFC/Cerflor. 

Na Positivo Informática, o investimento foi concentrado na adequação de sua 
operação aos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A empresa passou 
a fazer o recolhimento de todos os resíduos eletrônicos dentro das unidades do 
Positivo. Em parceria com sua rede de assistência técnica, promove também um 
sistema de logística reversa. Os equipamentos da marca, vindos de todo o Brasil, são 
desmontados na fábrica em Curitiba (PR) e as peças são enviadas para empresas 
homologadas. A Positivo Informática também é certificada pela ISO 14001. 

Entre os aspectos  
prioritários estão a  

redução do consumo de  
energia e água, o gerencia-
mento dos resíduos sólidos  

e o monitoramento  
das emissões  
atmosféricas.

R$ 2,5 milhões
foram investidos em proteção ambiental em 2013. 
Desse total, 57% foram destinados à prevenção e 
gestão ambiental e 42%, à gestão de resíduos.
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O consumo de água reduziu 5% em 2013 no comparativo com 
2012. Na Posigraf, a redução foi de 14% e, na Positivo Informática, 
25%, no mesmo período. No Educacional, no entanto, o consumo 
de água cresceu em decorrência do aumento na quantidade de 
alunos em todas as unidades educacionais e também devido  a 

alguns vazamentos pontuais, que já foram corrigidos. Uma das 
ações para reduzir esse consumo foi a implantação do Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) em todas as unidades educacionais, que 
em 2014 passarão a ter metas de redução do consumo visando à 
ampliação do uso eficiente dos recursos naturais.  

Em 2013, do total de resíduos gerados pelo Positivo, 99% são considerados não perigosos e 1%, perigoso. No Educacional, a implantação 
do SGA aprimorou a gestão de resíduos e o seu monitoramento. A base de cálculo também mudou. Em 2012, foi considerada apenas a 
geração de resíduos na Universidade Positivo. Já em 2013, foram somados também os dados das outras unidades educacionais e da Ad-
ministração Central. 

Na Positivo Informática, a variação da geração de resíduos ocorreu devido ao grande volume de produção da fábrica de placas, que 
internalizou alguns processos de terceiros, o que gerou o aumento da destinação de materiais para coprocessamento. Também deve ser 
considerada a troca periódica de uniformes dos funcionários.

Quando mantida a mesma base de cálculo, a geração de resíduos da Positivo Informática e Educacional, em 2013, permaneceu estável.

A geração de gases causadores do efeito estufa aumentou entre os 
anos de 2012 e 2013 em decorrência de alteração no fator de emissão, 
definido com base na matriz energética nacional e disponibilizado 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Caso fosse considerado o 
fator de emissão de 2012 no cálculo atual, o volume permaneceria 
estável (5632,35 t de CO2e).

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 1.892.297,77

29.047,15

5.677,57

2.770.173,00

37.210,33

6.565,17

GRÁFICA

GRÁFICA

GRÁFICA2

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA1

EDUCACIONAL

EDUCACIONAL

EDUCACIONAL1

Consumo de energia direta (GJ)

Total de resíduos (t)

Emissões de GEE (t de CO2e)

1 Gráfica - O cálculo considera o consumo de gás liquefeito de petróleo e gás natural seco.
2 Informática - O cálculo considera o consumo de gás liquefeito de petróleo e biodisel.
3 Educacional - O cálculo considera o consumo de óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e gasolina. 

O consumo considera apenas a Universidade Positivo.

A principal oscilação no 
consumo aconteceu no 

Educacional e foi resultado 
da inauguração de uma nova 

unidade, o Colégio Positivo 
Internacional, e da ampliação da 

capacidade de uso do laboratório 
do curso de Gastronomia da 

Universidade Positivo.

2012

2012

2012

2013

2013

2013

1.305.067,123537.581,562

49.649,091

48.036,831

2.162.636,773559.499,402

15.051,64

15.319,00 20.744,00

13.718,00

277,51

1.146,62

4.422,00 643,91 611,66

4.848,7 892,36 824,10
2012

TOTAL

231.716

2013 221.657

GRÁFICA INFORMÁTICA EDUCACIONAL

Consumo de água (m³)
23.593

20.238

128.4381 1

141.136

79.685

60.283

1 Os dados de 2012 foram corrigidos neste relatório em decorrência de um erro de cálculo ocorrido no 
relatório anterior.

Informações detalhadas sobre o desempenho ambiental do Positivo estão disponíveis na 
versão completa do relatório, no site www.positivo.com.br/instituto/sustentabilidade.

1 O Educacional e a Informática consideram apenas as emissões relativas ao consumo de eletricidade (emissão direta).
2 Foi utilizado como referência o Inventário de GEE, com exceção dos números de alguns fatores de emissão (energia elétrica).
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INVESTIMENTO 
SOCIAL PRIVADO

O investimento na educação, como premissa básica para desenvolvi-
mento do País, é um ideal compartilhado entre as várias empresas 

do Positivo e o principal norteador das ações conduzidas pelo Instituto 
Positivo (IP). O planejamento do investimento social privado é realizado 
de forma a contemplar iniciativas relacionadas a três linhas estratégi-
cas: mobilização social, meio ambiente e educação – sendo esta última 
o principal foco das iniciativas. 

Os projetos desenvolvidos na área da educação visam ao engajamen-
to de alunos e ao apoio às escolas conveniadas e às demais unidades 
do Positivo na execução de iniciativas sociais. Essas ações são voltadas 
a duas frentes: o investimento em talentos – como forma de potencia-
lizar a educação como ferramenta de transformação social – e o forta-
lecimento da sociedade na esfera civil por meio da soma de esforços 
das escolas conveniadas, das escolas plugadas e de organizações do 
terceiro setor. 

Além de gerir os projetos de investimento social privado, o Instituto 
é responsável pela gestão estratégica das ações de responsabilidade 
social empresarial, contribuindo para a tomada de decisões da alta 
liderança e apoiando as diversas empresas e unidades educacionais 
do Positivo.

5%
é a porcentagem de co-
laboradores do Positivo 

engajados em projetos de 
voluntariado em benefí-

cio da comunidade.

Um convite à ação

O Programa Positivo de Voluntariado mobiliza as pessoas 
para um objetivo comum: a transformação social.  
O foco está em ações voltadas à educação.  
Em 2013, o programa já beneficiou 104 organizações.
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A adoção da área, no município da Lapa (PR), é a 
principal frente de atuação do Instituto Positivo 
em relação ao meio ambiente. A iniciativa per-
mite a conservação de aproximadamente 130 
hectares de Floresta com Araucária. 

Mata do Uru

Mobilização das escolas
Em fase piloto em 2013, o programa Além dos Muros vira o 

ano com a metodologia consolidada e novas metas traçadas. 

O objetivo da iniciativa é fomentar o envolvimento da esco-
la com seu entorno, engajando partes interessadas em prol da 

comunidade. Em 2014, mais 14 escolas conveniadas ao Sistema 
Positivo de Ensino e plugadas ao Portal Educacional receberão 

apoio técnico e financeiro. No primeiro ano de implantação, cinco 
escolas participaram do programa, nos municípios de Ponta Gros-

sa e Maringá, no Paraná, e Pirapora, Patos de Minas e Araxá, em 
Minas Gerais. O trabalho permitiu a elaboração de um diagnóstico 

da realidade local, servindo como base para mobilizar professores 
e alunos na criação de uma rede de cooperação e desenvolvimento 

da cidadania. 
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