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NOSSA
SUSTENTABILIDADE

Um dos mais tradicionais clubes de futebol do Brasil, o Fluminense Football Club, doravante 
Fluminense, nasceu no Rio de Janeiro em 1902 e foi um dos pioneiros na promoção do esporte 
no país, assumindo um protagonismo no ramo esportivo. Protagonismo este que se repete 
quando o assunto é sustentabilidade. 

Ao longo do conteúdo que vamos compartilhar neste Relatório, nosso objetivo é apresentar 
os conceitos, ações e planejamento que têm norteado a Diretoria de Desenvolvimento Sus-
tentável do Clube. Queremos mostrar o muito que já fizemos, mas reconhecer, também, que 
ainda temos um longo trabalho pela frente. E, assim, assumir o nosso compromisso não só 
com o público externo, mas principalmente com os valores que temos adotado como sendo 
parte do nosso DNA.

Estamos atentos ao cenário global atual e nossa preocupação com a sociedade como um todo 
se faz presente de forma contínua. O Fluminense sabe da sua expressão no meio futebolísti-
co e reconhece sua significativa responsabilidade socioambiental. Por isso, está reavaliando 
sua conduta no que se refere à sustentabilidade, passando a trabalhá-la sob o ponto de vista 
do Triple Botton Line1, que considera que a mesma deve se basear de forma equilibrada nas 
dimensões econômica, social e ambiental. E para que ela se dê de maneira eficiente, faz-se 
necessária a aplicação de uma série de etapas, premissas e ações comprometidas com a cons-
trução de uma realidade justa e sustentável. 

É isso que o Clube busca desde 2011, quando foi criada a Diretoria de Desenvolvimento Sus-
tentável do Fluminense Football Club, com iniciativas focadas em reduzir as emissões de car-
bono e prevenir problemas associados ao clima do planeta. Desenvolvimento sustentável, 
segundo definição da WWF, é o desenvolvimento capaz de suprir às necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. E é com esta definição que nossas 
práticas estão dialogando.

Desejamos comunicar nossas ações de forma clara e transparente. Queremos impactar nosso 
setor e incentivar cada vez mais a comunicação da sustentabilidade de organizações para, 
assim, contribuir para uma transformação global.

1Conceito criado pelo inglês John Elkington em 1994
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CARTA DO
PRESIDENTE

PEDRO  ABAD PRESIDENTE

O Fluminense Football Club inaugurou o compromisso com a sustentabilidade am-
biental em novembro de 2011 com a criação de sua diretoria de desenvolvimento 
sustentável. Dessa forma a sustentabilidade passa a ser um balizador do planejamen-
to futuro. 

A instituição de uma diretoria deste tipo em um clube de futebol, sem que esta medi-
da seja tomada por obrigatoriedade legal, apresenta em sua operacionalização uma 
dificuldade enorme devido a seu caráter inovador e pioneiro. Mas ao mesmo tempo, 
nos enche de orgulho. O procedimento de mudança de atitudes sem que haja um 
conceito forte na sociedade para tal, requer persistência e clareza nas vantagens des-
sas novas rotinas. E nós estamos focados nesses conceitos para dar sequência a esse 
protagonismo. A coleta seletiva é um claro exemplo disso, pois, embora estejamos 
dentro de um clube social moderno, a sociedade brasileira não compreende ainda 
sua parte na construção de áreas para descarte de resíduos.

Passo a passo, acreditamos que, em poucas décadas, o Fluminense F C estará lideran-
do o conceito das práticas para redução do desperdício e das emissões de gases de 
efeito estufa. O Clube já apresenta algumas mudanças estruturais em seus serviços, 
como a implantação de medidas importantes na redução de desperdício e utilização 
mais econômica da natureza. 

Nos próximos anos, é compromisso do Clube executar projetos estruturados para dar 
sequência a este trabalho. Impactar positivamente a sociedade e os públicos com 
quem nos relacionamos é o trilho do caminho que estamos percorrendo no Flumi-
nense Football Club.
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O Fluminense apresenta mais uma vez sua marca de pioneirismo ao instituir uma linha de trabalho planejando seu desenvol-
vimento com o foco na sustentabilidade ambiental. Estamos no início do século XXI e, portanto, o olhar para o futuro nos di-
rige para a prática de esportes em ambientes que utilizem  energias mais limpas, espaços que apresentem melhor qualidade 
do ar para respirar e prédios que reduzam ao máximo as interferências com o clima de nosso planeta.

O Fluminense avança nessa direção com transformações importantes em suas unidades com o objetivo de reduzir desper-
dícios e, por consequência, utilizar melhor seus espaços. Focamos as sucessivas mudanças em nosso comportamento para 
manter ativa a prática de esportes em consonância com a natureza.

Dessa forma, o clube iniciou esse processo tentando entender a quantidade de emissões de gases de efeito estufa que suas 
atividades desportivas promovem e, dentro disso, saber dentre esses vetores quais poderiam ser reduzidos. Tudo isso sem 
perder de vista a importância da comunicação e a difusão desses conhecimentos para seus profissionais, atletas, sócios, tor-
cedores e demais stakeholders.

Este Relatório de Sustentabilidade nos traz a possibilidade de tornar essas ações mais transparentes e nos coloca juntos para 
a preservação deste grande patrimônio da humanidade que é a vida em harmonia com a biodiversidade.

O Fluminense já desenvolveu estudos e implementou projetos que busquem a redução das emissões em suas atividades. 
Ainda teremos diversos projetos a serem elaborados com a nossa marca de Emissão Zero, conforme o programa das Nações 
Unidas para o planeta. Uma delas foi nossa iniciativa de redução de emissões, iniciada com a coleta seletiva em jogos de nossa 
equipe principal de futebol no dia 14 de maio deste ano. Nessa ação não só recuperamos todos os resíduos gerados como 
também o fizemos em conjunto a uma cooperativa de 160 famílias, que terão esses materiais como fonte de renda. 

Com isso, em 2017 inauguramos esse modelo de recuperação de resíduos nos jogos em que o clube terá o mando de campo 
no estado do Rio de Janeiro. Além disso, teremos junto com nossos torcedores, parceiros e demais colaboradores um pro-
grama que visa criar a Floresta Tricolor do Futuro, objetivando o plantio de  nos 15.000 mudas do bioma Mata Atlântica, pro-
movendo sua preservação. Isso nos permitirá neutralizar todas as emissões que o clube promove em um ano de atividades 
desportivas.

Desse modo, o Fluminense atua como um modelo. Todos nós podemos e devemos pegar a bola e entrar em campo 
desempenhando o nosso papel no cuidado com o meio ambiente com mais respeito. Este ano estamos realizando uma 
grande marca: a oportunidade de nos tornar o primeiro clube em todas as Américas sem emissão de gases efeito estufa 
em suas atividades.

Luiz Carlos Rodrigues
Diretoria de Desenvolvimento Sustentável

UM PASSO ADIANTE E TANTOS 

OUTROS AINDA A CAMINHAR 

COM A NOSSA TORCIDA

“NÓS TODOS PODEMOS E DEVEMOS PEGAR A BOLA E ENTRAR 

EM CAMPO DESEMPENHANDO O NOSSO PAPEL NO CUIDADO 

COM O MEIO AMBIENTE COM MAIS RESPEITO”
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Quando o assunto é sustentabilidade, muitas pessoas já adotam no dia a dia práticas que 
orientam sua forma de consumo, sua mobilidade na cidade e suas relações com o meio 
ambiente. O mesmo ocorre quando analisamos organizações e empresas sob a ótica da 
responsabilidade para com esta temática. É possível perceber que muito já se avançou. 
E esta máxima se repete para a realidade dos times de futebol no mundo. 

A Uefa (órgão que administra o futebol europeu) e a Fifa, por exemplo, investem cada 
vez mais em programas sociais. No Brasil, a Fifa iniciou em 2005 o movimento Football 
for Hope e vem apoiando desde então, no mundo inteiro, programas que combinam 
futebol e desenvolvimento social. Isso demonstra que a sustentabilidade e a responsa-
bilidade socioambiental já fazem parte do universo futebolístico e não estão restritas 
apenas às grandes corporações empresariais. 

Dentre os times do Brasil também há uma preocupação recorrente com essas questões. 
É por isso que o Fluminense tomou a iniciativa de relatar suas ações e planejamentos fu-
turos no que diz respeito à sustentabilidade e à responsabilidade social, sendo mais uma 
vez inovador em suas práticas e assumindo o compromisso do Clube em buscar transpa-
rência e ética nas relações com seus públicos. Sabemos que tudo ainda é embrionário 
diante do desafio a que nos propusemos, principalmente se compararmos com o peso e 
a influência que o futebol representa para a sociedade brasileira. Mas pretendemos com 
nossas ações, tornar a sustentabilidade relevante na movimentação econômica, social e 
ambiental, direta e indiretamente ligada ao esporte, especialmente ao futebol.

Para introduzir a sustentabilidade de forma prática na realidade do Clube, buscamos 
adequar suas estruturas físicas a um sistema de conformidades com os princípios da 
preservação ambiental, para então diminuir o impacto de gases que contribuem com 
o efeito estufa e para as mudanças climáticas nocivas ao meio ambiente. Começamos 
com práticas como coleta seletiva de resíduos, uso de materiais reciclados, diminuição 
e, por consequência mais eficiência, dos usos com energia e transporte, etc. 

A ideia de criar e adequar infraestruturas sustentáveis no Fluminense se baseia em opor-
tunidades mais sustentáveis, aliadas a uma redução de custos e, consequentemente, 
numa maior valorização da sua marca em termos de uma conduta administrativa mo-
derna. Assim, o Clube inicia um planejamento de ações que venham a conferir menor 
desperdício, maior economia, mudanças para fontes energéticas mais limpas e menos 
impactantes ao meio ambiente, além de resultados mais eficientes no que diz respeito 
a sua gestão.

O FUTEBOL E A
SUSTENTABILIDADE
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O Fluminense Football Club é uma entidade 
privada, sem fins lucrativos. Foi fundado em 
21 de julho de 1902, no Rio de Janeiro, então 
Distrito Federal do país. Nasceu como clube 
de futebol, mas atualmente conta com uma 
estrutura para outras modalidades de espor-
tes olímpicos, além de marcas e serviços que 
podem ser utilizados por sócios e contratan-
tes.

O Fluminense possui mais de 500 funcionários, 
devidamente registrados e acompanhados 
pela área de Recursos Humanos do Clube. São 
mais de 3,5 milhões de torcedores que fazem 
dele uma das maiores torcidas do país. Tudo 

isso garante uma movimentação de mais de 
R$ 500 milhões por ano com broadcasting (re-
ceitas de transmissão), marketing e matchday 
(bilheteria).

Como marca forte no mercado esportivo brasileiro, o Fluminense está ativo na área comer-
cial com a Loja Oficial Fluminense FC: um espaço com variadas ofertas de produtos volta-
dos para o torcedor tricolor, desde uniformes originais até produtos de linhas exclusivas. 

Possui sede própria em Laranjeiras, bairro da zona sul do Rio, com uma área de 36.051 m², 
inaugurada em 1919. Em maio daquele mesmo ano, o Estádio de Álvaro Chaves era inaugu-
rado com a partida entre Brasil e Chile pelo Sul-Americano. Foi o primeiro estádio construído 
no Brasil para grandes espetáculos, com capacidade para 18 mil espectadores. Hoje, esta es-
trutura conta com instalações modernas para a prática de diversos esportes olímpicos, além 
do futebol, e outras áreas que podem ser utilizadas pelos sócios do Clube, como quadras, 
churrasqueiras, salão de festa, piscinas, além de serviços de recreação e colônia de férias, 
por exemplo.

O FLUMINENSE
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Além de sua sede principal, o Fluminen-
se possui ainda o Centro de Treinamento 
Vale das Laranjeiras, em Xerém – Duque de 
Caxias - RJ, cujo espaço de 79.900 m² foi ad-
quirido em julho de 1981. Lá está o coração 
do Clube, que recebe aproximadamente 
300 garotos de 9 a 20 anos que compõem 
as categorias de base do futebol. 

Para a captação de novos atletas para o CT 
de Xerém, um grupo de profissionais quali-
ficados analisa jogadores por todo o Brasil 
e nos principais centros da América Lati-
na. Eles passam por uma série de etapas e 
acompanhamento de jogos antes de serem 

incorporados ao quadro do Clube. O traba-
lho é totalmente integrado com a equipe 
principal para garantir a excelência na des-
coberta e lapidação de novos talentos.

O desenvolvimento dos jovens atletas do 
Fluminense não termina em Xerém. O Pro-
jeto Flu-Europa é uma evolução do Plano 
de Carreira do Clube. A criação de uma 
equipe filiada ao Fluminense na Europa é 
um projeto pioneiro dentro do mercado 
brasileiro de futebol e possibilita ao time 
controle total na fase final de desenvolvi-
mento dos atletas.

O Fluminense fez uma proposta de inten-
ção de compra do STK Fluminense Samorin 
e já tem o total controle da parte adminis-
trativa e técnica da equipe eslovaca, que 
atualmente participa da Liga II da Eslová-
quia, com o objetivo de proporcionar em 
solo europeu o desenvolvimento final do 
atleta de futebol em um contexto técnico, 
tático, físico e mental no mercado mais 
avançado de futebol do mundo.

Por fim, o clube conta com uma nova es-
trutura localizada na Barra da Tijuca. É o 
Centro de Treinamentos Pedro Antônio, 
com 39.300 m², ainda em construção, onde 

treina a equipe principal. São dois campos já 
finalizados e um terceiro em status de obra. 
Este novo centro de treinamento terá toda 
a infraestrutura para trabalho com atletas, 
como auditório, sala de imprensa, hotel, sa-
lão de musculação etc. Futuramente, a divi-
são de base também poderá utilizar o local, 
visando aproximar tais atletas da experiên-
cia profissional.

TÍTULOS DA EQUIPE 
PRINCIPAL DE FUTEBOL 

Taça Olímpica - em 1949, o Fluminense ganhou a Taça Olímpica, considerada o Prêmio 
Nobel do Esporte. O Fluminense é o único clube da América Latina, além de ser o úni-
co clube de Futebol do mundo a ter seu nome nela.

Copa Rio Internacional: 1952 (invicto)
Mundiais

Internacionais

Nacionais

Estaduais

Torneio Internacional de Verão: 1973
Copa Viña de Mar: 1976
Torneio de Paris: 1976 e 1987
Troféu Teresa Herrera: 1977
Torneio de Seul: 1984
Copa Kirin: 1987
Torneio de Kiev: 1989

Campeonato Brasileiro: 4 (1970, 1984, 
2010 e 2012)
Copa do Brasil: (2007)
Campeonato Brasileiro Série C: (1999)
Copa da Primeira Liga: (2016) 

Campeonato Carioca: 31 
(1906/1907¹/1908/1909, 1911, 1917/1918/1919, 1924, 1936/1937/1938, 
1940/1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975/1976, 1980,1983/1984
/1985,1995,2002,2005 e 2012). 

Taça Guanabara: 9 (1966, 1969, 1971, 1975, 1983, 1985, 1991, 1993 e 2012).

Taça Rio: 2 (1990 e 2005).

Torneio Início: 92 (1916, 1924, 1925, 1940/1941, 1943, 1954, 1956 e 1965).

Copa Rio: (1998)

Torneio Governador do Estado: (1977)

Torneio Aberto: (1935)

Torneio Municipal: (1938 e 1948)

Torneio Extra: (1941)

2Após o término do Torneio em 1927, com o título conquistado sobre o São Cristóvão, a diretoria do Tricolor das Laran-
jeiras percebeu que durante a competição havia ferido um dos artigos que proibia a substituição de jogadores de uma 
partida para a outra, de forma que o clube oficializou o pedido de anulação do mesmo, tendo inclusive devolvido a taça.

1Co-campeão, junto com o Botafogo.



18 O FLUMINENSE 19O FLUMINENSE 

CONSELHO 
DIRETOR

CONSELHEIROS
DO CLUBE

Presidente - Pedro Abad

Vice-Presidente Patrimonial - Carlos Eduardo Cardoso

Vice-Presidente de Futebol - Fernando Veiga

Vice-Presidente de Interesses Legais - Bruno Cury

Vice-Presidente de Marketing, Publicidade e Relações Externas - Idel Halfen

Vice-Presidente Administrativo - José Mello da Silveira

Vice-presidente de Governança - Sandor Leonardo de Souza Hagen

Vice-Presidente de Esportes Olímpicos - Márcio Trindade

Vice-Presidente de Projetos Especiais - Pedro Antônio Ribeiro da Silva

Vice-Presidente de Finanças - Diogo Valle Bueno

Vice-presidente Social, Cultural e Cívico - Nilo Sérgio Felix

Vice-presidente de Tecnologia da Informação - Rogério Cerqueira Felix de Mello

Tesoureiro - Claudio Barçante Pires

Secretário - Marcus Vinicius Bittencourt

Conselheiros eleitos: 150
Conselheiros natos: 150
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O trabalho inicial da Diretoria de Desenvol-
vimento Sustentável do Fluminense con-
sistiu em traçar uma linha de atuação que 
previa a busca de parcerias para a realização 
de estudos que pudessem apontar as dire-
ções para o desenvolvimento de projetos 
sustentáveis. Como resultado deste traba-
lho, foram definidos alguns pilares impor-

tantes, além de uma visão para o alcance 
no longo prazo e o planejamento estratégi-
co de ações. Queremos com isso impactar 
positivamente não só o meio ambiente de 
forma geral, mas também, e principalmen-
te, outros clubes a reverem sua atuação e 
adotarem medidas que contribuam com o 
desenvolvimento sustentável. 

Desse modo, o que o Fluminense espera com suas práticas, é não apenas ter sua imagem 
impactada positivamente, mas sim fazer com que seu modelo de desenvolvimento susten-
tável seja um agente transformador socioambiental local, influenciando comportamentos 
e promovendo reflexões para uma mudança global. É a máxima do “agir localmente, pen-
sar globalmente”.

Um indicativo de que estamos no caminho certo foi a participação do diretor de Desen-
volvimento Sustentável do Clube, Luiz Carlos Rodrigues, em uma palestra na Turquia, em 
outubro de 2015, durante o Meech International Symposium on Sustainable Mining and 
Processing (entre 4 e 9 de outubro daquele ano), em Antalya, Turkey. No seminário foi 
apresentado o trabalho “Sustainable Development in Football: A Strategy of Fluminense 
Football Club”, que demonstrou como temos estruturado a Diretoria, dando ênfase a al-
guns projetos, como as propostas de eficiência energética, o processo de reflorestamento 
em Xerém (onde está localizado o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras) e as possi-
bilidades de novos projetos nesta área. 

O trabalho para construir as bases de ações de sustentabilidade do Fluminense teve início 
a partir da construção de pilares de atuação e busca por parcerias para a realização de 
estudos que pudessem apontar as direções para o desenvolvimento de projetos sustentá-
veis. O primeiro estudo, portanto, foi a elaboração do Inventário de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) do futebol, sua principal atividade desportiva. Com a realização deste estudo deter-
minamos caminhos que identificassem sinergia com três pilares. São eles:

Harmonia com a Natureza - contribuir com a biodiversidade através de ações de 
reflorestamento e restauro do bioma Mata Atlântica, práticas de educação am-
biental, gestão e atividades do Clube em áreas preservadas, difusão de valores 
que incentivem tais práticos para atletas, sócios e demais públicos de relaciona-
mento. 

Valorização dos recursos naturais – ações operacionais de treinamento dos fun-
cionários, busca de materiais recicláveis, redução de desperdício. 

Redução emissões de GEE– nesse modelo de proposta estão desde a coleta se-
letiva, em operação no clube, até o desenvolvimento de projetos que reduzam 
as emissões com a utilização de energias renováveis e meios de produção mais 
limpa.

Esses pilares orientadores foram desdobrados em um plano cujas metas são, por exemplo, 
reduzir as emissões geradas atualmente, aumentando a eficiência energética e redução 
de desperdícios; buscar a utilização de energias renováveis e mais limpas; realizar treina-
mento de profissionais e atletas em sustentabilidade ambiental etc. No entanto, o grande 
compromisso do Clube é trabalhar para a redução de suas emissões de gases efeito estufa 
(GEE), buscando o alcance das metas do Acordo do Clima3 até o ano de 2050.

As emissões diretas de GEE são provenientes de fontes que pertencem ou são controladas 
pela organização. Já as indiretas são aquelas resultantes das atividades da organização 
que está inventariando suas emissões, mas que ocorrem em fontes que pertencem ou são 
controladas por outra organização. A definição dessas fontes estabelece os limites organi-
zacionais do inventário. Como forma de ajudar a delinear as fontes de emissão direta e in-
direta, melhorar a transparência e ser útil a diferentes tipos de organizações e de políticas 
relacionadas à mudança do clima e a objetivos de negócio, são definidos três “escopos” 

FORMA DE GESTÃO 
E INDICADORES

3Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, em Paris, foi adotado um novo acordo, aprovado 
pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do 
desenvolvimento sustentável. 
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(Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3), para fins de contabilização e elaboração do inventário de 
GEE, que determinam os limites operacionais do inventário, de acordo com o Programa 
Brasileiro GHG Protocol.

Na elaboração do inventário de GEE do Fluminense, tivemos como diretriz técnica básica 
a utilização dos documentos elaborados pelo Painel Intergovernamental de Mudança Cli-
mática (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). Para o inventário, tendo com 
base o ano de 2012, consideramos todos os profissionais e atletas das cinco divisões de 
base e equipe principal de futebol em suas atividades diárias. Para tal, trabalhamos com a 
seguinte definição de escopos:

a) Escopo 1: São as emissões de GEE oriundas de fontes pertencentes ou controladas pela 
empresa. A quantificação das emissões de Escopo 1 é considerada obrigatória pelo GHG 
Protocol. 

b) Escopo 2: São as emissões de GEE oriundas da compra de energia elétrica da rede ou 
vapor. Como a empresa inventariada não detém controle operacional sobre a geração des-

sa energia, tais emissões, alocadas sob o escopo 2, são consideradas indiretas. A quanti-
ficação das emissões de Escopo 2 também é considerada obrigatória pelo GHG Protocol. 

c) Escopo 3: São as outras emissões indiretas que ocorrem ao longo da cadeia de valor. 
Mais especificamente no caso do Fluminense, são as emissões provenientes de audiência 
em jogos de mando de campo do clube, materiais diversos (como uniformes – hidratantes 
– bolas- mesas – cadeiras – etc), mobilidade interna (ida e volta ao trabalho), gestão de 
resíduos, etc.

Entendemos que essa delimitação de escopos, alinhada aos nossos pilares de atuação e, 
consequentemente, às nossas metas de médio e longo prazo, dão o norte que queremos 
para nossas ações de desenvolvimento sustentável, com foco na emissão zero de gases 
poluentes em nossas operações. 



AÇÕES



Os dados e informações aqui compiladas buscam relatar as ações 
do Fluminense de forma consistente. A apresentação foi elaborada 
de modo que permita aos stakeholders analisar as mudanças no 
desempenho da organização ao longo do tempo e subsidiar análi-
ses relacionadas a outras organizações, além de contribuir para o 
planejamento das ações do Clube no médio e longo prazo.

2011

2012

2013

2014

• Criação da Diretoria 
de Desenvolvimen-
to Sustentável do 
Fluminense

• Elaboração do plano 
de ações da Diretoria 
de Sustentabilidade do 
Fluminense,  identi-
ficação de parcerias 
estratégicas.

• Desenvolvimento de estudo 
para o sistema de coleta se-
letiva com a ONG Associação 
Ecológica Projeto Lagoa de 
Marapendi

• Contratação da Videverde 
Compostagem para o reco-
lhimento do resíduo orgâni-
co gerado nas Laranjeiras. O 
resíduo é transformado em 
adubo orgânico, completan-
do o ciclo de sustentabili-
dade

• Realização do Inventário de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) 
no futebol

• Assinatura do memorando 
de cooperação técnica, com 
a agência Deutsche Gesells-
chaft für Internationale 
Zusammmenarbeit (GIZ) 
GmbH do governo alemão, 
para realização de estudos 
e relatórios sobre eficiência 
energética

• Lançamento do projeto 
de reflorestamento do 
CTVL, em Xerém

• Apresentação do resul-
tado do inventario de 
gases efeito estufa para 
todas as divisões de base 
do futebol e da equipe 
principal

• Apresentação de relató-
rios de eficiência energé-
tica pela GIZ

2015 2016
2017

• Alteração de todas as tornei-
ras do CTVL, em Xerém, para 
sistema de pressão, permitindo 
somente a vazão de água por 
toque (foco na redução do des-
perdício de água)

• Todos os resíduos gerados na 
sede em Laranjeiras (orgânico, 
óleos, extraordinário, médicos, 
obra) passaram a ser descarta-
dos com empresas registradas 
no INEA e com seus respectivos 
manifestos de destinação

• Editada a Norma Interna “Carlos 
Castilho”, determinando que 
todos os funcionários, atletas, 
concessionários, sócios e visi-
tantes deveriam ser orientados 
sobre o descarte de resíduos;

• Representação do Clube no Me-
ech International Symposium on 
Sustainable Mining and Proces-
sing, na Turquia apresentando 
Sustainable Development in 
Football The Strategy of Flumi-
nense Football Club

• Implementação do projeto “De-
fensoria e Fluminense: jogando 
juntos pela cidadania”

• Plantio de 3.600 mudas da Mata 
Atlântica (no CTVL, em Xerém)

• Instalação no CTVL (Xerém) da 
Estação Anaeróbica de Trata-
mento de Esgoto 

• Definição das metas sociais, 
como parte da visão de longo 
prazo do clube;

• Realização do Inventário dos 
Gases de Efeito Estufa para es-
portes olímpicos e área social 
(sede nas Laranjeiras)

• Assinado o contrato para a 
redução do consumo de água 
e esgoto da sede social das 
Laranjeiras

• Instalação no CTVL (Xerém) do 
sistema de coleta e tratamento 
de águas de chuva

• Extensão do serviço de com-
postagem para o recolhimento 
do resíduo orgânico para o 
CTVL, em Xerém

• Parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica

• Memorando de Entendimento 
entre o Fluminense e a Deuts-
che Gesellschaft für Interna-
tionale Zusamenarbeit (GIZ) 
GmbH referente ao projeto 
“Emissão Zero” 

• Instalação do projeto itine-
rante da Fundação SOS Mata 
Atlântica no Rio

• Instalação do sistema 
de aquecimento solar 
em Xerém

• Instalação de lâmpa-
das Led nas Laranjeiras 
e CTVL

• 14 de maio Coleta 
Seletiva no jogo Flumi-
nense x Santos

• Apresentação do Re-
latório de Sustentabi-
lidade do Fluminense 
Football Club
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DEFINIÇÃO DOS GRUPOS 
DE INDICADORES
Para efeito de relato, os grupos de indicadores analisados e aqui 
apresentados foram separados nas categorias econômico, ambien-
tal e social, e estão alinhados às definições de sustentabilidade que 
o Clube defende. Para cada um desses grupos foram apresentados 
objetivos, desempenhos, políticas existentes na organização, treina-
mentos e ações de conscientização, monitoramento e acompanha-
mento, responsabilidade organizacional e outras informações que 
contribuam para melhor entendimento do leitor.  

PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Fluminense tem como um dos seus princípios fundamentais a 
transparência. Por isso, divulga em seu site os balanços e demons-
trativos financeiros do clube trimestralmente. Desse modo, todos 
podem acompanhar a origem e a utilização dos recursos financeiros. 
Para aprimorar esse processo de prestação de conta, o Fluminense 
contratou a EY para o trabalho de auditoria das contas do clube e 
sua melhoria estrutural administrativa.

A principal receita do Clube vem das transmissões televisivas dos 
jogos, que foi uma crescente em 2016. Outro ponto que merece 
destaque é a movimentação financeira oriunda dos trabalhos com 
veiculação de marcas, licenciamentos e lojas. 

As lojas, hoje franquias, são o resultado de um conceito desenvolvi-
do pelo Fluminense em parceria com a Meltex Aoy Franchising em 
2016. Na prática, o torcedor encontra uma diversidade de produtos 
para carregar a marca e a essência tricolor no seu dia a dia. Tudo 
isso, visando atrair mais investidores interessados em explorar a 
marca Fluminense FC e garantir maior capilaridade dos produtos li-
cenciados e, consequentemente, maior exposição de marca.

A atuação das lojas no mercado é importante, pois aproxima essa relação do 
Fluminense com o torcedor, já que há a oferta de um mix de produtos, desde os 
uniformes originais aos produtos da linha casual.

GESTÃO AMBIENTAL
GASES DE EFEITO ESTUFA

As metas de emissão de gases de efeito estufa do Fluminense são bastante 
ousadas e estão alinhadas ao Acordo do Clima, definidos na 21ª Conferência da 
ONU, em Paris. Para o planejamento de alcance de tais metas, foram realizados 
alguns estudos para a mensuração das emissões das atividades do Fluminense. 

O primeiro deles, em julho de 2013, trata-se de um memorando técnico assina-
do entre o Clube, o Instituto E! e o Ministério Italiano de Meio Ambiente, para 
a criação de um Inventário dos Gases de Efeito Estufa, tendo como base o ano 
de 2012. Para tal documento, foram consideradas as atividades de futebol, con-
templando atletas e todos demais funcionários das cinco divisões de base e da 
categoria profissional em suas atividades diárias, durante todo o ano. 

De acordo com a ISO 14064-14, as emissões diretas de GEE foram quantificadas 
e registradas separadamente para cada GEE, em equivalente de CO2 . As emis-
sões totais foram de 2.580,80 t CO2e5. e estas estão divididas entre todos os 
profissionais e atletas das equipes de futebol principal e das 5 divisões de base 
(de 9 a 20 anos de idade), conforme mostra o gráfico abaixo: 

1.825,10 t CO2

755,71 t CO2

Equipe principal

Divisões de base

EMISSÕES TOTAIS GEE - FUTEBOL

O gráfico abaixo apresenta a composição do inventário de GEE, se-
gundo a definição por Escopo:

2,16%
4,36%

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

93,48%

47%

18%

13%
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2% 2%

2580.80 tCO2q

Já o gráfico a seguir, apresenta o detalhamento do Escopo 3, em to-
das as suas ações quantificadas.

Mobilidade e audiência

Materiais diversos

Mobilidade interna

Jogos fora

Transporte de jogadores  em carro próprio

Gestão de resíduos

Água, esgoto, demais perdas de linha

63%

88%

12%
0%

19%

18%

CO2

Escopo 2

Escopo 1

Metano

Escopo 3

N2O

Com a finalidade de completar o entendimento de emissão global de suas práticas desportivas, 
em 2016 o Fluminense Football Club assinou um contrato com a Fundação Brasileira para o 
Desenvolvimento Sustentável (FBDS) para execução do Inventário de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa dos Esportes Olímpicos e área social do Clube, tendo como base o ano de 2015. 
Para este trabalho, foram consideradas apenas as atividades dos esportes olímpicos e demais 
atividades da sua sede social. Foram consideradas apenas as unidades cujo controle das opera-
ções pertencia ao Fluminense. 

Como resultado, constatou-se que o Clube emitiu 1.244,69 tCO2e no ano em questão. Os cálcu-
los de incerteza do modelo indicam que as emissões podem ser 16% maiores ou 13% menores 
que o resultado final comunicado. Em termos de tCO2e, os gases mais emitidos foram:

Emissão GEE - Esportes Olímpicos e Sede Social 

Emissão GEE - Esportes Olímpicos e Sede Social (por escopo)

As emissões ocorreram principalmente em fontes classificadas como Escopo 3 com 87,52% do total:

4ISO 14064 é uma norma internacional que prevê a elaboração de relatórios sobre emissões de gases com 
efeito de estufa, voluntariamente verificados. 

5A unidade de medida para tal é tCO2e, um padrão internacional que mede a quantidade de gases de 
efeito estufa como o dióxido de carbono e o metano. As emissões são medidas em toneladas métricas 
de CO2e por ano.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Em 2013, o Fluminense assinou um memorando de cooperação técnica com uma agên-
cia do governo alemão (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammmenarbeit (GIZ) 
GmbH) com o objetivo de melhorar sua eficiência energética. Entre as ações previstas, 
estava a verificação de possíveis desperdícios e ineficiência de equipamentos elétricos. 
Assim, seria possível verificar a viabilidade de adoção de fontes renováveis de energia. 

O resultado final desse memorando, apresentado em junho de 2014, foi dividido em dois 
relatórios, básicos: um para a sede social e outro para o Centro de Treinamentos Vale das 
Laranjeiras em Xerém. Destacam-se dois caminhos de ações que possibilitam a redução 
do consumo de energia elétrica e de gás, o que, consequentemente, resultaria em uma 
economia significativa para o Clube.

As medidas planejadas e propostas para a sede social do Fluminense têm potencial para: 

• Economia de energia elétrica de 614.459 kWh/ano, que corresponde a 42,7% do atual 
consumo de eletricidade;

• Economia no consumo de gás com o uso de aquecimento solar, com potencial de eco-
nomizar para o aquecimento de água o equivalente a 60,8% do consumo dos aque-
cedores. 

Além disso, a implementação do Sistema FV, também apontada no estudo, tem potencial 
para fornecer 23,3% do consumo de energia após a implementação das medidas sugeri-
das. 

Já com relação ao CTVL, em Xerém, as propostas consistem em medidas de redução de 
consumo em energia elétrica, de economia de gás e de geração de energia pela instalação 
de sistema fotovoltaico. As medidas planejadas neste item visam economizar 95.359 kWh/
ano, correspondendo a 35,2% do consumo de energia atual. A medida de poupança de 
gás, outra ação prevista para Xerém, compreende um sistema solar térmico que tem po-
tencial para economizar 66.123 kWh/ano da energia fornecida pelo gás para aquecimento 
de água, representando 93% do consumo atual de gás.

O planejamento, de acordo com a cooperação com a agência alemã, também prevê a subs-
tituição de lâmpadas por equipamentos de LED nas instalações da sede social, em Laran-
jeiras, e no Centro de Treinamentos Vale das Laranjeiras, em Xerém. Ao todo, serão subs-

tituídas aproximadamente 2200 lâmpadas. Com isso, espera-se uma redução no consumo 
de eletricidade de 272 MWh/ano, o que equivale ao gasto mensal de, aproximadamente, 
1.000 apartamentos de classe média brasileira. Dentro desta ação também está prevista a 
implantação do sistema de aquecimento solar no CTVL, que permitirá a substituição dos 
chuveiros elétricos dos vestiários. 

Os recursos para estas iniciativas serão todos patrocinados pela Light, providenciados atra-
vés de uma chamada pública de projetos, segundo definição da ANEEL. O investimento 
total previsto é de R$ 420 mil, sendo R$ 340 mil obtidos junto à empresa. 

Como parte das ações de eficiência energética do Fluminense, já foi implementado no 
Centro de Treinamento de Xerém o sistema de aquecimento solar que permitiu a substi-
tuição do aquecimento a gás anterior. Ao todo, 30 banheiros do alojamento contam com o 
novo sistema de aquecimento de água, além da cozinha do refeitório. Além da economia 
financeira, essa substituição, financiada com recursos próprios do Clube, contribui ainda 
para a redução da emissão de gases efeito estufa.

Como resultado, a adoção de fontes renováveis de energia na sede social do Clube, em La-
ranjeiras, e no Centro de Treinamento de Xerém uma redução de 360 tCO2/ano. 

Já em outubro de 2016 o Fluminense assinou um novo Memorando com a Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusamenarbeit (GIZ) GmbH – agência alemã de Cooperação 
Internacional, com a definição referente ao projeto Emissão Zero de GEE. Esse documento, 
que tem validade de dois anos, definirá projetos para o alcance das metas de redução de 
emissões de gases efeito estufa (GEE). O Fluminense já identificou algumas medidas para 
a redução de emissões de CO2 e está executando um plano estratégico com este objetivo.

RECURSOS HÍDRICOS
A gestão de recursos hídricos é um pilar muito importante e desafiador para o de-
senvolvimento sustentável do Fluminense. Além da economia financeira, as ações 
visam redução de desperdício de bens naturais e a diminuição da emissão de gases 
efeito estufa e foram implementadas na sede social, em Laranjeiras, e no CTVL, em 
Xerém.

Para a sede, em Laranjeiras, foi assinado em maio de 2016 o contrato com a em-
presa GL Serviços em Saneamento para a redução do consumo de água e esgoto. 
Este contrato prevê que todos os investimentos serão feitos pela empresa e a re-
muneração terá como base um percentual sobre a redução do consumo médio dos 
últimos 3 anos da sede social. Em junho daquele ano, os serviços foram iniciados. 
Dentre as ações desenvolvidas pela empresa estão:

• Operação para busca de vazamentos;

• Instalação de redutores de vazão nas torneiras e chuveiros;

• Instalação de bloqueador de entrada de ar na tubulação;

• Instalação de hidrômetros nos pontos de maior consumo do empreendimen-
to, de forma a possibilitar melhor gerenciamento do recurso água;

• Disponibilização de técnico, para  gestão da água; 

• Reparos imediatos nas ocorrências de vazamentos;

• Instalação de torneiras mecânicas temporizadas;

• Instalação de válvulas de descargas com acionamento duplo, onde couberem.

Como resultado, tivemos uma redução significativa no consumo de água nos alo-
jamentos de atletas: duchas com vazão de 10 litros/minuto e tempo de utilização 
média de 10 minutos. Os dados da economia de água em Laranjeiras por conta do 
novo sistema estão apresentados abaixo:

JUN 2016
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Com esse trabalho nossa economia de água e esgoto em Laranjeiras é de 69,92%, que signi-
fica uma redução no consumo é 56.675m³ e uma economia média mensal de 8.046,83m³. 
Desta forma, também deixaremos de emitir 48.58 t de CO2 por ano.

O serviço executado pela GL Serviços será integralizado em 24 meses. O acordo entre o 
Fluminense e a empresa compreende o correspondente a 35% sobre a redução de consu-
mo e saneamento durante dois anos de contrato. Todas as unidades de redução de consu-
mo serão bens do Fluminense F C ao fim do contrato.

Já em Xerém, para alcançar resultados satisfatórios, a primeira ação implementada foi a 
modificação de todas as torneiras do CTVL, em janeiro de 2015, para sistema de pressão, 
permitindo somente a vazão de água por toque. Em 2016 iniciou-se a instalação de um 
sistema de coleta de água de chuva no local. O projeto foi elaborado segundo informações 
fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que considerou a média men-
sal dos últimos 30 anos do índice pluviométrico de Xerém.  A estimativa da água a ser cole-
tada tomou por base esse parâmetro do INMET e a área do telhado do CTVL, direcionando 
a instalação de reservatórios de 50.000 litros e que serão utilizados tanto no sistema de 
lavanderia como também na irrigação dos campos do CT. 

Custo proporcional R$

R$ 1742,02

R$ 1642,98

R$ 2757,94

R$ 2864,57

R$ 2342,57

R$ 1926,24

R$ 756,00

R$ 371,66

R$ 1459,36

R$ 1227,55

R$ 2225,76

CUSTO DO CONSUMODE ÁGUA DA LAVANDERIA

CUSTO DO CONSUMODE ÁGUA DA LAVANDERIA (LITROS)

Só depois disso a água captada foi utilizada, já em dezembro de 2016, quando o proje-
to foi implementado com sucesso. Para a etapa seguinte, já está em fase de execução a 
instalação de dois hidrômetros, que permitirão avaliar separadamente o volume de água 
consumida de fonte da Cedae e o de fonte da chuva. O consumo mensal da lavanderia é 
de 80.000 litros e dessa forma o cálculo deve ser feito sobre a redução desses gastos em 
água da CEDAE. A empresa LAMAX foi a contratada para a execução deste projeto. O inves-
timento total, incluindo a aquisição de materiais e a contratação de serviços necessários, 
foi de R$ 56.431,82. 

A construção de um poço também é uma alternativa para a redução dos custos com água. 
O poço já está escavado e aprovado pelo INEA, mas aguarda aprovação da outorga de uso 
pelo INEA. 
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Para melhor mensuração dos resultados de economia, foi instalado um hidrômetro na entra-
da de água para a lavanderia do CTVL, em setembro de 2015. Os resultados são os seguintes:

TRATAMENTO DE ESGOTOS 

No segundo semestre de 2015, o Fluminense contratou a empresa 
AMBIO para implementar um sistema inteligente de tratamento do 
esgoto doméstico no CTVL, em Xerém. Para a realização dos serviços, 
a empresa cobrou apenas o preço de custo dos equipamentos. 

O processo utilizado foi o mais adequado, considerando as condições 
geográficas do local. Para regiões tropicais, com temperatura entre 
20 e 35ºC, o processo anaeróbio é um dos mais recomendados para 
tratamento de esgotos domésticos, uma vez que a degradação do 
esgoto ocorre através de bactérias que não necessitam de oxigênio 
para sobreviverem. As estações de tratamento contêm reatores se-
guidos de filtros biológicos anaeróbios, sem uso de nenhum equi-
pamento elétrico, que é muito vantajoso já que essa característica 
possibilita redução de custos de funcionamento, operação e manu-
tenção, assim como necessita de menor investimento na aquisição 
dos mesmos. O resultado são efluentes que atendem plenamente 
aos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais, pois têm uma 
eficiência de 80% a 85% na remoção de DBO (demanda bioquímica 
de oxigênio). 

O filtro anaeróbio concebido pela AMBIO consiste em um tanque 
contendo material de enchimento que forma um leito fixo. Na pri-
meira parte do enchimento estão os elementos filtrantes de maiores 
dimensões com 40 centímetros de altura; a segunda parte do enchi-
mento é formada por elementos filtrantes de pequenas dimensões 
e a terceira parte por elementos filtrantes de grandes dimensões.

Desde que o projeto iniciou, o Fluminense trata nas instalações do 
CTVL, em média, 0,8m³/h, 24h/dia 30 dia/mês, que deixam de ser 
lançados como poluentes no meio ambiente. 

COLETA SELETIVA

O sistema de coleta seletiva no Fluminense teve inicio com a con-
tratação da ONG Associação Ecológica Projeto Lagoa de Marapen-
di – Ecomarapendi. O contrato tinha como meta a realização de um 
diagnóstico com identificação e formulação do processo de gestão 
dos resíduos sólidos gerados pelo Clube. 

Este estudo teve como objetivo principal servir de instrumento para 
compor os aspectos da instituição relacionados à produção de lixo. 
Para tal, tomaram-se os seguintes objetivos específicos:

• Levantar dados relativos à gestão de resíduos sólidos do 
Clube; 

• Analisar as informações para avaliação de problemas rela-
cionados ao mesmo; 

• Apontar as leis vigentes relacionadas com o gerenciamento 
de resíduos sólidos; 

• Sugerir possíveis ações que adequem o empreendimento 
às leis que nele incidam. 

A Coleta Seletiva é um sistema de recolhimento de materiais reci-
cláveis, previamente separados na fonte geradora. A separação dos 
materiais recicláveis cumpre um papel estratégico na gestão integra-
da de resíduos sólidos: estimula o hábito da separação do resíduos 
na fonte geradora para o seu aproveitamento, promove a educação 
ambiental voltada para a redução do consumo e do desperdício, gera 
trabalho e renda e melhora a qualidade da matéria orgânica dire-
cionada para a compostagem. Outro benefício do sistema de coleta 
seletiva é que podemos medir a porcentagem da taxa de material 
desviado do aterro sanitário (GRIPPI, 2001). 
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Os coletores de duas cores de identificação, verde e vermelho,  foram instalados 
nas áreas externas, por apresentarem maior visibilidade, serem capazes de atrair 
mais público e de engajar ainda mais pessoas às questões ambientais. Dessa forma, 
o trabalho de direcionamento ao público foi definido entre os resíduos comuns 
(vermelho) e recicláveis (verde)

O primeiro passo desse sistema de coleta com forma de separação teve início em 
dezembro de 2013, quando o Clube acertou um contrato por três anos com a Vi-
deverde Compostagem. O escopo do trabalho previa o recolhimento do resíduo 
orgânico gerado nas Laranjeiras e seu envio para local adequado para ser transfor-
mado em adubo. Com isso, a emissão de gases efeito estufa passou a ser zerada 
neste quesito. 

Por razões administrativas, em de setembro de 2015 houve a contratação da empresa Sa-
natto para o serviço de transporte interno dos resíduos oriundos do sistema de coleta 
seletiva, que só então teve toda sua operação consolidada. Em dezembro do mesmo ano 
foi editada a Norma Interna “Carlos Castilho”, que prevê que todos os funcionários, atletas, 
concessionários, sócios e visitantes sejam orientados sobre como proceder ao descarte 
dos resíduos de forma adequada. Essa normal está sendo reformulada. 

No dia 14 de maio de 2017, o fluminense realizou o primeiro jogo oficial com a 
política ‘lixo zero’, no Maracanã, Rio de Janeiro. Todo o resíduo gerado nessa par-
tida de futebol foi encaminhado para reciclagem ou para reaproveitamento como 
matéria-prima para novos produtos. Essa ação confirma o nosso compromisso com 
meio ambiente e promove ações exemplares.

De acordo com Norma Interna “Carlos Castilho”: 

• Resíduos Recicláveis (exemplo: papel, papelão, plástico, vidro, metal) devem ser 
descartados nos recipientes VERDES ou nos locais com etiqueta indicativa. 

• Resíduos Comuns (todos os demais resíduos) devem ser descartados nos recipien-
tes VERMELHOS ou nos locais com etiqueta indicativa 

• Demais resíduos tais quais como lâmpadas, eletroeletrônicos, óleo de cozinha, 
orgânicos e infectocontagiosos também constam na norma, mas são recolhidos 
segundo procedimentos das áreas geradoras desses produtos. 

Para a coleta de resíduos de serviços de saúde gerados nas unidades e centros de treina-
mento do Clube, o Fluminense firmou uma parceria com a ECO4Life Soluções Ambientais 
que faz este trabalho de forma gratuita. A empresa oferece serviços especializados em 
gerenciamento de resíduos Classe I, que são os considerados como perigosos por poderem 
ser inflamáveis, corrosivos, reativos ou causadores de doenças, e representam, portanto, 
um risco para a saúde pública e para o meio ambiente. O descarte responsável deles é 
imprescindível. 

Além da coleta e do transporte de resíduos, a ECO4Life também cuida do tratamento e 
da disposição final dos mesmos, fazendo com que o ciclo total gere o mínimo de impacto 
possível.

O recolhimento dos materiais é feito em três pontos (nas Laranjeiras, no CT de Xerém e no 
CT da Barra da Tijuca) e não apresenta nenhum perigo para os funcionários do Clube, já 
que apenas profissionais especializados executam as coletas.

Alguns resultados da coleta seletiva nos meses de outubro a dezembro de 2016:

Tipo de Resíduo Out Nov 
Orgânico 5750 kg 5850 kg
Recicláveis 18 m³ 12 m³
Comum 124,8 m³ 116,4 m³
Óleo vegetal 200 L 150 L
Construção civil 20 m³ 20 m³
Eletroeletrônico 0 0
Esgoto e caixa de gordura 0 8 m³
Hospitalar 0,3 Kg 3,3 Kg
Poda 25 m³ 45 m³
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Principais resultados de 2016

• 100% de resíduo orgânico transformado em composto 

• Resíduo Orgânico Total em 2016

24.560 kg de resíduos orgânicos 

75m3 de poda de grama

Redução de emissões em 2016 desses resíduos - 2.103,6 kg

Em fevereiro de 2017, foi contratado um geógrafo para exercer a função de 
analista ambiental e gerir, especificamente, os trabalhos de coleta seletiva. 
Este profissional é responsável por organizar o sistema de coleta com foco 
no programa de emissão zero (CO2) e na redução de custos operacionais 
do Fluminense, além de buscar meios para gerar receita para o Clube atra-
vés da regulamentação e venda de materiais recicláveis.

A partir de março de 2017, a coleta seletiva no Fluminense está estrutu-
rada para se desenvolver com base em um gerenciamento de coleta por 
unidades de controle na sede social das Laranjeiras, na seguinte ordem:

a) Concessionários - Bares & Restaurantes, loja do Fluminense, Cabe-
lereiro etc;

b) Sistema administrativo Funcionais;

c) Setor de Esportes Olímpicos;

d) Setor de Futebol de salão;

e) Setor Social;

f) Torcida       

Os trabalhos passaram a ser desenvolvidos com base em um plano de ação 
para cada setor e os resultados organizados em um sistema de banco de 
dados de coleta por tipo de resíduo. Só então temos as informações devi-
damente monitoradas e apresentadas. Assim que este sistema de gestão 
for consolidado, a mesma metodologia será replicada nos CTs de Xerém e 
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de Barra da Tijuca além de ser implementada a coleta seletiva em jogos de 
mando de campo da equipe principal de futebol. 

Atualmente, há a separação de materiais e, consequente diminuição do re-
síduo extraordinário. Em março de 2017, por exemplo, já houve uma dimi-
nuição considerável da coleta de resíduo extraordinário: 8,4m³ a menos em 
relação a fevereiro do mesmo ano.

Já em maio, todos os coletores internos da sede foram adesivados para me-
lhor comunicação da coleta de materiais recicláveis e resíduo comum. Além 
disso, há um esforço para o treinamento e conscientização dos funcionários 
da limpeza. A partir de agora, por exemplo, a coleta é realizada com 2 sacos 
diferentes: um para resíduo comum e um para recicláveis

O próximo passo do planejamento, para o gerenciamento ambiental do clu-
be, será chegar aos funcionários envolvidos com o esporte, aos atletas e aos 
visitantes em geral. O principal de todo o processo é, por meio do esporte, 
divulgar e incentivar um cotidiano cada vez mais próximo do sustentável. 
Serão feitas palestras e demonstrações sobre a importância da preservação 
ambiental. As torcidas também serão parte do processo, participando de in-
tervenções e sendo comunicada das ações do clube.

Cabe também ressaltar a valorização econômica dos materiais recicláveis e 
seu potencial de geração de negócios, trabalho e renda. A coleta seletiva, 
além de contribuir significativamente para a sustentabilidade urbana, vem 
incorporando gradativamente um perfil de inclusão social e geração de renda 
para os setores mais carentes e excluídos do acesso aos mercados formais de 
trabalho. (SINGER, 2002).

O Fluminense não emite gases efeito estufa em todo resíduo orgânico 
produzido em suas dependências. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Em 2014 foi lançado o projeto de reflorestamento do CTVL, em Xerém, que contou com a par-
ticipação dos torcedores do Fluminense para o financiamento do trabalho. Todos foram con-
vidados a fazerem uma doação mínima de R$15,00 sem definição de valor máximo. Para cada 
doação de R$ 150,00, com o apoio do Instituto E!, foi desenvolvido um brinde como prêmio 
para o  doador: uma camiseta fabricada com algodão orgânico e procedimentos sustentáveis, 
criada e produzida pela Osklen. A ação de arrecadação de recursos foi um sucesso e o objetivo 
alcançado com êxito. Logo em março de 2015 foram plantadas as 3.600 mudas da Mata Atlân-
tica, bioma onde está situado o Estado do Rio de Janeiro, em cerca de 20.000 m², dentro das 
instalações do CTVL - Xerém. 

Para que toda essa ação saísse do papel, o Clube teve como parceira a Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos (CEDAE), que cuidou do projeto de engenharia florestal, mudas e plantio, 
através da adoção do programa Replantando Vida  para a preparação de solo e plantio. Este 
programa é uma iniciativa socioambiental da CEDAE junto com a Fundação Santa Cabrini 
(gestora do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro), que utiliza mão de obra prisio-
nal do regime semiaberto como instrumento de ressocialização de apenados e de redução 
penal. Alguns atletas e dirigentes também participaram da ação, fazendo com que o projeto 
tivesse maior alcance e visibilidade.

Outra ação importante que mostra a preocupação do Fluminense em har-
monia com a natureza é o acordo de cooperação com a Fundação SOS 
Mata Atlântica para a promoção e fortalecimento das ações de conserva-
ção do bioma da Mata Atlântica. Este bioma ocupa uma área de 1.110.182 
Km², corresponde 13,04% do território nacional e que é constituída prin-
cipalmente por mata ao longo da costa litorânea que vai do Rio Grande do 
Norte ao Rio Grande do Sul. A cidade do Rio de Janeiro, berço do Flumi-
nense, e também todo o estado do Rio de Janeiro, estão completamente 
inseridos na Mata Atlântica. Com ecossistemas como restingas, mangue-
zais, campos de altitude e um grande conjunto de formações florestais, o 
bioma é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade.

De forma prática, essa parceria prevê a plantação de, ao menos, 15.000 
mudas na Reserva do Tinguá, no Rio de Janeiro, criando a Floresta Tricolor 
do Futuro. Este plantio promove a obtenção de 3.000 toneladas de crédito 
em CO2 equivalente e fortalece a meta do Clube de redução das emissões. 
Vale à pena destacar que cada 1.000m³ de reflorestamento de Mata Atlân-
tica influenciam no clima a ponto de representar um aumento de 1.000 
litros de água de chuva por ano. Ou seja, contribuímos de modo efetivo 
para o equilíbrio do clima na região.

Ainda com foco em ações de educação ambiental, a parceria com a Fun-
dação SOS Mata Atlântica montou um showcase na sede do Fluminense, 
em Laranjeiras, para divulgação da parceria e apresentação do trabalho 
desenvolvido por eles com o bioma da Mata Atlântica. 

Nosso objetivo com a parceria com uma organização de peso e respeitada, 
como é a Fundação, é influenciar os torcedores do Fluminense, nossos 
filiados e todas as partes envolvidas no desenvolvimento de uma nova 
consciência ambiental dentro da cultura do futebol no país. Além disso, 
nos orgulhamos de ser o primeiro clube no mundo a trabalhar pela preser-
vação e restauração de um dos cinco mais importantes biomas do mundo.

Para cada 5 muda plantadas, neutraliza-se 1 tonelada de CO2e. 
15.000 mudas = 3.000 t CO2e créditos.
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30 anos da Fundação SOS Mata Atlântica 
Por ser esse um momento inédito na história do futebol brasileiro, o Fluminense 
resolveu ir além da ação prática e desenvolveu algo para dar ainda mais força para 
seu movimento em prol da conservação ambiental: levou para o campo a celebra-
ção dos 30 anos da Fundação SOS Mata Atlântica. 

No jogo, que aconteceu em 17 de outubro de 2016, às 20h, contra o São Paulo FC, 
estiveram presentes, juntos, os mascotes do Fluminense e da SOS Mata Atlântica. 
Além disso, a organização montou no estádio do Maracanã um posto de infor-
mações onde os visitantes poderiam se inteirar sobre seus programas e projetos, 
incluindo a parceria com o Fluminense. Houve ainda uma ação promocional para 
venda de um copo temático, cujos recursos foram revertidos para o projeto de 
replantio. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

PRÁTICAS DE TRABALHO

A gestão social do Fluminense atua de forma ampla e abrangente, 
buscando uma satisfação tanto interna, com seus colaboradores; 
quanto externa, com parceiros, vizinhos e público em geral. 

Internamente, o Clube mantém todas as práticas trabalhistas legais 
e garante condições de trabalho decente a todos os seus funcioná-
rios. Para ajudar nessa gestão de pessoas, há uma área interna de 
recursos humanos, que monitora e atende a todos os colaboradores. 
Importante ressaltar que 100% deles são contratados no regime CLT, 
com carteiras de trabalho assinadas e todos os seus direitos garanti-
dos, conforme a legislação brasileira. 

Ao todo, o Clube conta com 522 funcionários registrados, sendo 400 
homens e 122 mulheres.

Quadro de profissionais por gênero

Feminino

Masculino

23%

77%

Importante destacar que mantemos uma política de igualdade sala-
rial, mantendo a mesma remuneração para mulheres e homens, não 
os diferenciando por gênero.

Atentos às questões de Saúde e Segurança no Trabalho, o Fluminense 
mantém um técnico de segurança e segue todas as normas regula-
mentadoras da área, segundo as normas do Ministério do Trabalho. 

Estamos reescrevendo nossas políticas e procedimentos nessa área 
para melhorar ainda mais a gestão interna e garantir que todos os 
procedimentos sejam claros e transparentes para todos os funcio-
nários. Do mesmo modo, estamos elaborando um manual de boas 
vindas e um programa de integração para novos funcionários.

A área de RH do Clube mantém atualizada a agenda de cursos e trei-
namentos para funcionários. A educação é um dos pilares da gestão 
interna. Algumas áreas específicas recebem treinamentos de riscos 
inerentes à função com o Técnico do Trabalho, como é o caso das 
áreas de elétrica e bombeiro, por exemplo. Já a área de RH participa 
constantemente de palestras online. Além disso, demais treinamen-
tos são solicitados quando necessários e analisados caso a caso, de 
acordo com a viabilidade e necessidade.
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Quadro de profissionais por idade
Há também treinamentos de profissionais e atletas na temática 
sustentabilidade ambiental. Entendemos que, além de mudanças 
expressivas e significativas na estrutura, o capital humano é o mais 
importante para divulgação de práticas sustentáveis que geram ver-
dadeiras mudanças de comportamento. 

Analisando um cenário mais amplo, este funcionário, munido de in-
formações corretas, leva para sua comunidade e compartilha práti-
cas que podem ser incorporadas a outros ambientes.

Os jovens de Xerém, por exemplo, recebem palestras com temas es-
pecíficos como a história do Fluminense e do CT Vale das Laranjeiras, 
os perigos do envolvimento com drogas, cuidados e prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis, importância da imagem, me-
lhores formas de se utilizar as mídias sociais, legislação esportiva e 
sustentabilidade, entre outras. 

Além disso, os jogadores da base do clube contam com um assessor 
de imprensa que, em conjunto com o coordenador de comunicação, 
trabalha a imagem de Xerém, dos seus profissionais e atletas junto à 
mídia, promovendo conversas e media training, preparando-os para 
a exposição que encontrarão no futebol profissional.

Embora o Fluminense repudie todas as formas de discriminação so-
cial / racial, trabalho Infantil, trabalho forçado ou análogo ao escravo, 
o Clube não possui, ainda, uma política que registre seu posiciona-
mento. No entanto, em todas as suas práticas e relações nunca hou-
ve qualquer situação que colocassem tal postura em questão. Sendo 
assim, reafirmamos nossa conduta e declaramos que não somos co-
niventes com tais práticas. 
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RELAÇÕES COM A SOCIEDADE
O Fluminense tem uma estreita relação com comunidades vizinhas às 
suas instalações e realiza trabalhos voluntários em asilos e hospitais, 
como:

• Visita a Casa de Apoio à criança com câncer de Santa Teresa;

• Doações para o Educandário Romão Duarte;

• Visitas e doações ao INCA.

Além disso, o Clube disponibiliza suas instalações para realização de 
eventos sociais e beneficentes.

90% dos profissionais da área técnica do CT de Xerém são moradores 
da região. Isso demonstra a preocupação social que o Fluminense dis-
pensa à comunidade local, uma vez que o município apresenta um IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,711, o 49º do Rio de Janeiro 
segundo o PNUD/2010. 

Além disso, o Fluminense mantém uma parceria com a Prefeitura de 
Duque de Caxias, disponibilizando parte do seu corpo técnico para pa-
lestrar em escolas da região. A parceria já permitiu a realização de con-
versas com nutricionistas e fisiologistas, por exemplo. Em contraparti-
da, o posto de saúde local também encaminha seus profissionais para 
encontros com os atletas, especialmente os residentes do CT.

Ao todo, são 300 atletas treinando no Centro de Treinamento do Vale 
das Laranjeiras, sendo 60 moradores fixos com idade entre 14 e 17 anos. 

Outro projeto que merece destaque na gestão social do Fluminense é o 
“Defensoria e Fluminense: jogando juntos pela cidadania”. O desenvol-
vimento social dos atletas é um dos valores prezados pelo Fluminense. 
Por isso, a formação de cada um deles como cidadão é muito importan-
te. O Clube busca fazer isso através de um controle da permanência es-
colar, oferecendo atendimento e acompanhamento psicológico, ensino 
de uma segunda língua etc. 

Para ampliar esse investimento social, foi desenvolvido o projeto “Educação 
e Cidadania”, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Ja-
neiro, cujo intuito era promover a educação sobre direitos e deveres dos 
atletas das categorias infantil e juvenil, num total de aproximadamente 160 
crianças, adolescentes e jovens.

Em 2015, a ação foi lançada como projeto piloto e teve os seguintes eixos 
temáticos: 

• Espírito de coletividade e solidariedade (ex: respeito ao Código de 
Trânsito);

• Respeito às diferenças e à diversidade cultural;

• Mecanismos de representatividade da sociedade, como o voto e a 
organização da sociedade em partidos, sindicatos e associações;

• Importância do respeito à lei e do combate à impunidade.

Para a execução do projeto, foram realizados quatro encontros temáticos 
com os atletas que treinavam no CTVL, em Xerém, sendo eles: 

1ª Reunião – Tema: saneamento básico. Foi realizada junto com a CEDAE;

2ª Reunião – Tema: respeito às diferenças e diversidades culturais (os 
atletas levaram seus familiares para o evento);

3ª Reunião - Tema: a importância do associativismo;

4ª Reunião - Tema: júri simulado. 

A quinta reunião, planejada para ser desenvolvida em parceria com o DE-
TRAN, não aconteceu por questões de problemas de agenda. O tema seria 
“Trânsito na Escola” e contaria com a participação de defensores públicos 
falando sobre a importância da solidariedade social. No entanto, a questão 
será retomada na segunda etapa do projeto que deverá se realizar em 2017, 
ampliando a parceria com a Defensoria.
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PRÓXIMOS PASSOS

Nosso desafio é fazer com que a sustentabilidade esteja presente 
de forma transversal em todas as atividades, instalações e projetos 
do Clube. Acreditamos que, aos poucos, podemos ser agentes de 
mudança no ambiente em que vivemos, através de uma gestão res-
ponsável e excelência em nossas ações. A base para que alcancemos 
resultados cada vez mais expressivos está no equilíbrio dos conceitos 
que são pilares estruturantes do que defendemos como desenvolvi-
mento sustentável.

A busca por esse equilíbrio resultou no planejamento de metas de 
médio e longo prazo que o Fluminense estabeleceu para alcançar o 
que entende ser sua responsabilidade socioambiental:

1. Entre 2017 e 2027 temos como meta desenvolver projetos que 
busquem: 

• Reduzir as emissões de gases poluentes, aumentando a efi-
ciência energética e redução de desperdícios - além da pre-
ocupação ambiental, esse item visa proporcionar ao Clube 
mais economia financeira e, assim, demonstrar o alinha-
mento das ações com os pilares do Triple Botton Line, já ci-
tado anteriormente;

• Buscar a utilização de energias renováveis e mais limpas - o 
uso de energias renováveis é importante para a economia 
financeira, feita com a utilização de  recursos mais baratos e 
para a preservação do meio ambiente, pois baseia-se na uti-
lização de ferramentas e processos naturais e reaproveitá-
veis para produção de energia elétrica. As fontes de energia 
renovável são aquelas em que os recursos naturais utilizados 
são capazes de se regenerar, ou seja, são inesgotáveis.

2. No período até 2050, o Clube está comprometido em contribuir 
para o alcance das metas do Acordo de Paris, que tem como objetivo 
fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e refor-
çar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes 
dessas mudanças.  

Além desses pontos que compõem o Planejamento, o Fluminense 
quer também, em parceria com a SOS Mata Atlântica, criar uma Re-
serva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 5 mil m² no Rio de 
Janeiro. Esse projeto já está em fase de ajustes para ser implemen-
tado em breve. 

Pensamos ainda na execução do Programa Floresta do Futuro, cujo 
objetivo principal é o sequestro de carbono e a manutenção da biodi-
versidade. Essa ação está planejada para acontecer em parceria com 
a Fundação SOS Mata Atlântica, no estado do Rio de Janeiro – para 
o plantio de, aproximadamente, 15.000 mudas nativas, que gerará 
3.000 t créditos de CO2 e para o Fluminense.

Essa ação será desenvolvida através de uma campanha via platafor-
ma crossfunding (financiamento coletivo entre empresas e pessoas 
físicas) para viabilidade da restauração florestal entre torcedores e 
empresas interessadas em apoiar a iniciativa. 

Para os próximos anos, o Fluminense ainda quer identificar oportu-
nidades de investimentos ecológicos e economicamente sustentá-
veis, que contribuam para a redução das emissões no Clube como 
um todo. A obtenção de selos e certificações em sustentabilidade 
também está em foco, o que demonstra a seriedade e seu compro-
metimento com o desenvolvimento sustentável.

Queremos em 2017 e 2018 desenvolver ainda mais projetos para re-
dução de emissões que nos ajudem a cumprir nosso alvo: até 2030 
atingir a meta de EMISSÕES ZERO DE GEE.
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CONCLUSÃO

Nos orgulhamos muito do que já fizemos até aqui, mas sabemos que ainda há muito por fazer. Quere-
mos nos espelhar em exemplos e atitudes bem sucedidas em prol da sustentabilidade, nos seus três 
pilares: ambiental, econômico e social. Tudo o que foi relatado neste documento é o que desejamos 
inspirar outras instituições, clubes, empresas e cidadãos a fazerem, tomando para si a responsabilida-
de de “gestor” no mundo. Devemos e podemos fazer sempre mais ou algo novo para contribuir com a 
melhoria de nossa própria qualidade de vida. 

Mesmo diante tudo que já avançamos, sabemos que temos força para fazer mais. E faremos. O Flu-
minense quer dar sequência às ações planejadas pela sua Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, 
melhorando sua mensuração e comunicação, prezando pela transparência e convidando a sociedade 
em geral a participar conosco. Isso é parte do ofício deste relatório: comunicar PARA a sustentabilida-
de. Dividindo aprendizados, promovendo a educação sobre o tema e  engajamento de cada vez mais 
novos atores e promotores de ações socioambientais. É não manter o foco apenas na organização, mas 
ampliá-lo para os interesses gerais.

Lidar com a sustentabilidade requer muita seriedade, responsabilidade, entendimento do negócio, 
envolvimento pessoal e engajamento. E nós sabemos disso, Por isso, reafirmamos nosso comprome-
timento com todos os conceitos e práticas aqui descritos. Queremos provocar mudanças pessoais e 
organizacionais e até globais. Sabemos que há dificuldades, barreiras e muitos desgastes, mas não 
temos dúvidas da colheita e do retorno que teremos. 
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