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O ano da primarização. Assim 

pode ser reportado o ano de 

2021, um período repleto de 

grandes eventos para a NTS, 

uma vez que nos tornamos uma 

transportadora de gás natural 

independente e com centro 

operacional próprio, abrindo 

caminho para novos clientes e 

para o reconhecimento como 

uma empresa de classe mundial, 

liderando a transformação

do setor de transporte de gás 

no país. 

A internalização da operação 

envolveu muito planejamento e 

preparo, com a contratação de 

mais de 150 novos empregados, 

alocados principalmente em 

áreas técnicas e operacionais, 

investimentos e execução  

de obras de manutenção  

e segurança da malha de 

gasodutos da NTS, com foco  

em integridade dos ativos e 

mitigação de riscos, além de 

novas instalações como bases 

operacionais, de apoio e centros 

de controle e backup. Também 

foram realizados treinamentos 

teóricos e capacitação prática 

das equipes.

Esse processo de primarização 

da companhia foi muito bem-

sucedido, como resultado de  

um longo período de gestão, 

estruturação e apoio de todas 

as áreas internas da NTS, que 

permitiram que a transição 

ocorresse de forma segura, 

seguindo boas práticas da 

indústria de gás natural  

e em conformidade com  

a legislação aplicável.

Acompanhe nas próximas 

páginas os principais destaques 

do ano e nossa visão de futuro 

para um mercado – e um mundo 

– em constante transformação.

Apresentação

Boa leitura!
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Mensagens 
das Lideranças

Wong Loon

O ano em que tornamos a NTS 
uma companhia independente
O ano de 2021 marcou a 

consolidação de um trabalho 

intenso de preparação da Nova 

Transportadora do Sudeste S.A - 

NTS para a transição operacional, 

num contexto que impôs desafios 

adicionais, exigindo adaptações 

às restrições impostas pela 

pandemia de COVID-19. Concluímos 

com êxito a internalização da 

operação da malha de gasodutos, 

que passou a ser realizada a 

partir de Centro de Controle 

Operacional – CCO próprio, 

reproduzindo melhores práticas  

e automação de processos. 

Após três anos de planejamento, 

investimentos, contratação de 

mais de 150 novos integrantes 

para o nosso time, capacitações 

e certificações, celebramos o 

êxito dos resultados alcançados, 

que se traduziu em transição 

segura e sem quaisquer 

intercorrências operacionais  

ou impactos aos clientes. 

102-14, 102-15

Wong Loon foi Diretor 
Presidente e Diretor de 
Operações da NTS até 31 de 
dezembro de 2021. A partir de 
2022, foi eleito membro efetivo 
do Conselho de Administração 
da Companhia, posição 
assumida em 2022.

Erick Portela Pettendorfer 
assumiu o cargo de Diretor 
Presidente da NTS em  
1º de janeiro de 2022.

Erick Portela 
Pettendorfer
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Essa foi uma grande vitória de 

2021! Mesmo diante de todas as 

adversidades, conseguimos 

capacitar nosso pessoal tanto 

em aspectos teóricos quanto 

práticos para poder fazer a 

virada da chave sem que houvesse 

nenhuma interrupção dos 

serviços de transporte de gás. 

Nossas premissas sempre foram, 

em primeiro lugar, garantir a 

segurança e a saúde dos nossos 

empregados e seus familiares, 

assegurar a confiabilidade de 

nossas entregas e garantir 

nossas receitas. Três pilares que 

foram seguidos com rigor pela 

nossa equipe. 

Nosso desempenho operacional  

nos primeiros 100 dias da 

transição incluiu a preparação 

para a parada programada  

de manutenção das instalações 

de nossos clientes, período no 

qual também realizamos 

manutenções e inspeções de 

integridade dos dutos.

Também seguimos atuando  

nas comunidades próximas de 

nossas operações com o patrocínio 

de projetos sociais e de ações  

de enfrentamento à pandemia  

e de ajuda humanitária. Nessa 

frente, dando continuidade ao 

programa implantado em 2020, 

destinamos mais R$ 6 milhões, 

direcionados ao combate à fome, 

ao apoio logístico e estrutural das 

campanhas municipais de 

vacinação, em parceria com a 

iniciativa “Unidos pela Vacina”, 

liderada pelo Grupo Mulheres do 

Brasil. Também nos associamos ao 

Projeto “Salvando Vidas” do BNDES, 

via matchfunding, visando apoio à 

construção de usinas de oxigênio e 

doações de EPIs para hospitais. Os 

projetos selecionados por meio de 

editais e patrocinados por leis de 

incentivo à cultura, esporte, 

educação, saúde e atenção a 

crianças e idosos totalizaram R$ 

20,5 milhões em 2021. 

Ao todo, foram cerca de 170 mil 

pessoas impactadas, localizadas 

nas comunidades e territórios 

do entorno dos gasodutos, uma 

premissa central que direciona  

os recursos do nosso Programa 

de Investimento Social.
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Ano da virada

O desafio de fazer a primarização 

das operações da companhia foi 

minha maior motivação para voltar 

ao mercado de trabalho. Quando 

assumi a direção da empresa, todo  

o cuidado era para que não 

houvesse falhas, ou seja, acidentes, 

incidentes ou problemas nas 

entregas.

Em 2018, desenhamos nosso  

Long Term Project com o 

detalhamento do plano de ação 

para primarização das nossas 

atividades, condição fundamental 

para transformar a NTS em 

 uma empresa independente. 

 

Nos três anos que se seguiram, 

trabalhamos com afinco para 

cumprir esse objetivo e tivemos um 

desafio a mais que foi a pandemia 

de COVID-19 e toda adaptação  

que tivemos que fazer para 

continuarmos a operar diante  

da nova realidade. E conseguimos! 

As bases da companhia são sólidas 

e eu me orgulho do resultado 

alcançado nos três anos em que fui 

diretor presidente. Deixo o cargo 

em paz e com o sentimento  

de dever plenamente cumprido. 

Estava aposentado quando aceitei 

o desafio de tornar a NTS uma 

empresa independente, agora  

vou retomar meus planos de 

aposentadoria, mas permaneço 

como integrante do Conselho  

de Administração da empresa. 

Portanto, sigo comprometido  

com a visão de longo prazo  

da companhia.

A partir de 2022, a condução  

da NTS está nas mãos experientes, 

competentes e talentosas do Erick 

Pettendorfer. Tenho a mais absoluta 

confiança de que ele reúne todas as 

condições de conduzir com sucesso 

essa nova fase e dentro do novo 

contexto do mercado, orientando o 

time NTS a vencer os desafios e 

guiando a companhia pelos 

melhores caminhos para  

o alcance de importantes 

conquistas daqui para frente.

O novo mercado do gás vai 
estimular investimentos em 
infraestrutura e competição na 
indústria brasileira, o que traz a 
visibilidade de novos negócios

Wong Loon
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Um ano transformacional para a  
NTS e para o setor de gás nacional

Acompanho a trajetória da NTS 

desde a primeira fase, quando ela 

ainda era um ativo operado pela 

Transpetro. Estava presente 

quando o Wong propôs ao board  

a primarização das operações  

e quando o desafio foi aceito,  

o que marcou a entrada da 

companhia em sua segunda fase.

Nos últimos anos, a NTS passou  

por um grande processo de 

estruturação relevante dos 

negócios que, após atingir 

importantes marcos na execução 

de sua estratégia, culminou em 

2021 com a transição operacional 

amparada por uma nova lei do gás.

Além dessa transformação 

organizacional, em abril, a  

Nova Infraestrutura Gasodutos 

Participações S.A. (NISA),  

sociedade pertencente aos  

atuais acionistas controladores  

(Nova Infraestrutura Fundo de 

Investimento em Participações 

Multiestratégia (FIP) e a Itaúsa 

S.A.) concluíram a aquisição  

de 10% do capital social da NTS, 

alienados pela Petrobras, mais 

uma importante etapa na direção  

de desverticalização do setor.

Em maio, encerramos a  

fase da consulta pública  

para mapeamento da demanda  

por capacidade de transporte  

na malha da NTS. Participaram  

do processo 19 empresas,  

entre produtores, importadores, 

comercializadores, distribuidoras 

e consumidores industriais  

e térmicos de gás natural  

e as solicitações incluíram  

a construção de pontos de 

recebimento e de entrega,  

além de novos dutos.  

O mapeamento de demanda 

representa a etapa inicial  

da primeira Chamada  

Pública Incremental da NTS. 

Erick Portela 
Pettendorfer 
Diretor Presidente
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Como próximos passos, temos  

a depuração destas solicitações, 

execução de simulações termo-

hidráulicas das capacidades 

solicitadas e elaboração de 

propostas de projeto de 

capacidade incremental.

Em agosto, firmamos parceria com 

a TAG (Transportadora Associada 

de Gás) e a TBG (Transportadora 

Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil), 

para compartilhamento do Portal  

de Oferta de Capacidade (POC), 

ferramenta digital alinhada com  

a Nova Lei do Gás e primeiro 

marketplace do mercado que 

permitirá o acesso isonômico  

de agentes do mercado a novos 

produtos e serviços do Sistema  

de Transporte de gás natural  

no país, por meio de Produtos 

Extraordinários Anuais, Chamadas 

Públicas de Capacidade Existente 

e Incremental, além dos Produtos 

de Curto Prazo.

Agradeço ao Wong pelo 

comprometimento com a 

consolidação da NTS como  

uma companhia independente  

e pela condução de um time 

integrado e vencedor, que  

esbanja talento e trabalha 

continuamente por resultados 

superiores. Todas as conquistas 

alcançadas nesses anos não 

seriam possíveis sem a liderança 

dele, o apoio do conselho de 

administração e o espírito de 

equipe, dedicação e trabalho de 

todo o time da NTS. 

Agora, voltamos o olhar ao 

futuro, com foco na consolidação 

operacional e no fortalecimento 

da pauta ESG (Environmental, 

Social and Governance) dentro  

de um novo contexto de mercado. 

Nessa terceira fase, a regulação 

introduzirá inovações 

relacionadas às atividades 

desempenhadas pela NTS, como 

novas regras para operação 

e balanceamento em gasodutos  

e sistemas de transporte de  

gás natural e a determinação  

de regras de independência e 

autonomia dos transportadores 

em relação aos agentes que 

exerçam atividades 

concorrenciais da indústria  

de gás natural.

Agora, voltamos o olhar ao futuro, com 
foco na consolidação operacional e no 
fortalecimento da pauta ESG (Environmental, 
Social and Governance) dentro de um novo 
contexto de mercado.
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Para 2022, focaremos na 

execução de projetos como a 

interconexão Cabiúnas e GASIG, 

fundamental para o escoamento 

pelo Rota 3 do gás do pré-sal. 

Fortaleceremos a cultura de 

segurança e o foco no programa 

Zero Dano. Avançaremos na 

transição para o novo mercado 

de gás, conduzindo chamadas 

públicas e atuando no mercado 

multicliente, trazendo novos 

carregadores para o nosso 

sistema. 

Em 2021, iniciamos as ações 

previstas no Plano de 

Sustentabilidade 2021-2025 da 

NTS, que estabelece metas, 

métricas e práticas que 

orientarão ações que garantam 

um transporte de gás cada vez 

mais sustentável. O plano foi 

desenvolvido sob três eixos de 

atuação: Pessoas, Meio Ambiente 

e Governança. Dentre os 

objetivos para os próximos 5 anos, 

a NTS buscará ser reconhecida 

no entorno de sua operação, 

estabelecer e disseminar os 

processos de gestão ambiental, e 

estabelecer um programa formal 

de qualificação e desenvolvimento 

de fornecedores.

Trabalharemos para manter  

o volume, aumentar o 

relacionamento com os clientes  

e ampliar a oferta de serviços 

oferecidos, além do gasoduto 

com garantia de abastecimento. 

Também estamos atentos ao 

mercado e estudando a 

diversificação em outros modais. 

Conforme as lições aprendidas, 

vamos elaborar um novo Long 

Term Project para transformar a 

NTS em uma empresa de soluções 

logísticas de fluídos de baixo teor 

de carbono e hidrogênio, pois 

temos condição de liderar a 

transformação desse setor no 

Brasil como modelo sustentável 

para geração de energia e calor.

Erick Pettendorfer
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Encerramos 2021 com 
volume médio de gás 
natural entregue de 
45,5 milhões de m3/dia

Vencemos pelo quarto 
ano consecutivo o 
Prêmio Valor 1000, 

promovido pelo jornal 
Valor Econômico, como 
a melhor empresa do 
setor de Transportes  

e Logística.

A venda da participação minoritária da Petrobras no capital social da NTS (concluída 
no final de abril), alinhada com Termo de Compromisso de Cessação de Prática 

celebrado pela Petrobras com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 
fechou um ciclo de avanços significativos do ponto de vista regulatório. A transação 

reforçou a separação e independência entre as atividades da NTS, enquanto 
transportadora de gás, e da Petrobras, carregadora de gás natural.

Lançamento do primeiro ambiente 
digital multitransportador do 

país: o Portal de Oferta de 
Capacidade (POC), espaço virtual 

compartilhado entre a NTS, a 
TBG (Transportadora Brasileira 
Gasoduto Brasil-Bolívia) e a TAG 
(Transportadora Associada do 

Gás), que permite livre acesso de 
agentes do mercado a produtos e 
serviços do Sistema de Transporte 

do Gás Natural do país. 

55,9 milhões de m³ 
de gás: recorde de 

volume transportado 
em um único dia.

Aumento de 23%
na receita líquida,
para R$ 5,8 bilhões.   

Lucro Líquido de 
R$ 3,1 bilhões, 

um resultado R$ 532 
milhões superior a 2020.

EBITIDA de
R$ 5,2 bilhões, resultado 
R$ 944 milhões superior 

à 2020.  

Destaques do ano

Companhia independente
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102-50, 102-51, 102-52, 102-54
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A NTS publica seu relatório  

de sustentabilidade seguindo  

os padrões da Global Reporting 

Initiative (GRI), em sua versão 

Standard, na opção Essencial, 

que engloba o desempenho da 

Companhia durante o ano, nos 

âmbitos econômico, ambiental, 

social e de governança. O último 

relatório, relativo ao ano de 

2020, foi publicado no terceiro 

trimestre de 2021. 

Os dados aqui relatados 

compreendem o período  

de 1º de janeiro a 31 de dezembro  

de 2021 e apresentam, com 

transparência e objetividade,  

os principais resultados 

relacionados aos temas 

considerados materiais  

pela companhia. A produção  

do relatório contou com  

a participação de uma  

consultoria especializada,  

mas ainda não passa  

por uma auditoria externa  

de dados, melhoria já 

considerada para os  

próximos anos.
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Temas Materiais

Este relato tem como foco os 

temas considerados materiais 

para a NTS, ou seja, os temas 

considerados mais relevantes 

para a estretégia da empresa, 

na perspectiva de seus 

stakeholders.  

 

O processo de materialidade 

foi elaborado por meio da 

análise de estudos setoriais e de 

metodologias relacionadas a ratings 

de ESG, tendências nacionais e 

internacionais e seus potenciais 

impactos em nosso negócio. 

O processo envolveu ainda 

entrevistas com nossos 

principais executivos e 

acionistas para conhecer  

os temas ESG considerados 

essenciais para a gestão 

sustentável do negócio,  

bem como contou com  

uma pesquisa online com  

cerca de 100 representantes 

dos principais stakeholders  

da companhia: clientes, 

empregados, comunidade, 

fornecedores, órgãos públicos, 

universidade e Organização da 

Sociedade Civil (OSC). 

Abaixo estão listados  

os temas materiais 

considerados prioritários  

para o desenvolvimento  

das atividades da NTS  

e os públicos impactados.  

A materialidade dos primeiros 

relatos da NTS foi revisitada e 

os temas desse relatório 

trazem uma nova priorização, 

após consulta aos nossos 

stakeholders.

102-42

102-44, 102-46, 102-47, 103-1

TEMAS MATERIAIS 
2021 OBJETIVO DO TEMA ASPECTO GRI 

RELACIONADO
PÚBLICOS 

IMPACTADOS
ODS 

RELACIONADO

Atração e 
Desenvolvimento  
de Pessoas

Oferecer benefícios 
atrativos, promover um 
ambiente de trabalho 

saudável e mecanismos que 
permitam o desenvolvimento 

de talentos e retornos 
sobre o desempenho.

Emprego
Treinamento e 

educação Interno Meta 4.4

Ética e 
Conformidade

Promover a conduta ética 
nas relações em toda a 

cadeia de valor, combatendo 
qualquer tipo de corrupção 
e atuando em conformidade 

com leis e regulamentos.

Combate à 
corrupção

Prática 
antitruste

Não 
conformidade

Interno e 
Externo Meta 16.5
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TEMAS MATERIAIS 
2021 OBJETIVO DO TEMA ASPECTO GRI 

RELACIONADO
PÚBLICOS 

IMPACTADOS
ODS 

RELACIONADO

Gestão de Riscos

Preconizar e mitigar 
possíveis riscos econômico-
financeiros, operacionais 
ou de conformidade, criar 
estratégias de resposta 

a esses eventos e planejar 
a potencialização das 

oportunidades.

Conformidade 
ambiental, 

Conformidade 
Econômica, 
Combate à 
corrupção, 
Impactos 

econômicos 
indiretos

Interno
Meta 9.1

Meta 16.6

Impactos 
Socioambientais 
nas Comunidades 
do Entorno

Mensurar, avaliar e tratar 
os impactos sociais e 

ambientais nos projetos de 
infraestrutura, com atenção 

desde os licenciamentos 
até a geração de impacto 

positivo.

Impacto 
econômico 

indireto, Água, 
Emissões, 

Biodiversidade, 
Resíduos, Não 
conformidade 

ambiental,
Comunidades 

locais

Interno e 
Externo

Meta 6.1
Meta 7.1

Meta 16.6

Integridade 
e Eficiência 
Operacional

Investir em tecnologias 
que previnam corrosões 

dos dutos, técnicas e 
equipamentos que auxiliem 

na detecção de vazamentos 
e monitoramento efetivo de 

todo o sistema.

Indicadores SASB Interno e 
Externo Meta 9.1

Mudanças 
Climáticas e 
Emissões de GEE

Promover estratégias 
para conter as mudanças 

climáticas, reduzir gases de 
efeito estufa e impactos 
ambientais, desenvolver 
iniciativas de eficiência 

energética nos locais de 
atuação e em toda a cadeia 
de valor, a fim de promover 

um negócio mais sustentável 
e gerir nossos riscos.

Emissões, 
Conformidade 

ambiental, 
Avaliação 

ambiental de 
fornecedores

Externo Meta 13.2

Saúde e Segurança 
nas Operações

Desenvolver mecanismos 
que garantam a integridade 

dos trabalhadores e 
prestadores de serviços, bem 

como dar treinamento às 
comunidades locais para uma 
resposta efetiva em caso de 

emergências.

Saúde e 
Segurança

Interno e 
Externo Meta 8.8

102-42
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• Capacitações com foco no 
desenvolvimento da conscientização para 
uma cultura de Diversidade & Inclusão.

• Ações para aumentar a diversidade de 
gênero.

• Reforço da cultura de desenvolvimento 
e aprendizado contínuo, além de plano 
corporativo de treinamento.

• Programa de Compliance com 
monitoramento trimestral de 
todas as ações referentes 
à gestão de conformidade e 
integridade.

• A cada dois anos, avaliação de 
riscos de fraude e corrupção 
com foco no aperfeiçoamento 
da prevenção, detecção e 
combate a fraudes.

• Criação da campanha “Conexão 
Compliance”, para transmitir e 
consolidar os valores da NTS.

• 100% dos empregados 
treinados em antissuborno e 
corrupção.

• Monitoramento anual dos riscos 
internos e externos que possam 
impedir a continuidade operacional, 
o atingimento da estratégia, 
contemplando uma análise de Riscos 
ESG.

• Classificação de risco de crédito 
Fitch Ratings (“Fitch”) em “AAA (bra)”.

• Processo periódico de due dilligence 
em fornecedores e em processos de 
doação e patrocínio.

• Mais de 2.200 avaliações de riscos de 
Compliance durante o ano de 2021.

• Levantamento de aspectos e 
impactos socioambientais de todas 
as atividades da NTS.

• Contratação de serviços de gestão 
social para apoio da execução da 
estratégia de Responsabilidade 
Social e engajamento de 
stakeholders.

• Investimento social da NTS somou R$ 
20,5 milhões.

• Início da execução de 16 novos 
projetos sociais.

• R$ 206 milhões destinados para o 
processo de primarização, com a 
conclusão de implementação de 
sistemas operacionais.

• Transição segura para nossos times 
e sem quaisquer intercorrências 
operacionais ou impactos aos 
clientes.

• Realização de treinamentos teóricos 
e capacitação prática das equipes.

• Comitê de Crise permanece 
instalado, monitorando os efeitos 
da pandemia de Covid-19 sobre as 
operações.

• Com a primarização, estamos 
implantando um plano 
de gestão de mudanças 
climáticas.

• Monitoramento das legislações 
ambientais por meio de um 
sistema informatizado.

• Em 2022 serão mapeadas 
as fontes de emissões de 
gases do efeito estufa 
para realização do primeiro 
inventário das emissões de 
GEE (escopo 1 e 2) em 2023.

• Programa Zero Harm, que busca 
o dano zero, reafirmando o 
compromisso de que a segurança 
de todos seja sempre a prioridade 
máxima.

• Com a primarização das operações, 
reforçamos a estrutura de nossa 
área de saúde.

• Grupo multidisciplinar responsável 
por criar ações de cuidado 
preventivo com a saúde de todos os 
empregados da NTS.

• Preparação para a certificação 
externa do sistema de gestão 
integrado previsto para o 2023.
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O tema “Impactos Socioambientais 

nas Comunidades do Entorno”  

foi mantido e a atuação da  

NTS nesse setor se intensificou. 

Realizamos o levantamento de 

aspectos e impactos ambientais 

de todas as atividades da NTS, 

inclusive relacionados com a 

geração de incômodo, risco ou 

impacto para a vizinhança. Pela 

metodologia desenvolvida, todos 

foram classificados como não 

significativos, ou seja, com baixo 

potencial ou baixa frequência/

probabilidade de ocorrência.

Paralelamente, foram iniciados  

os levantamentos para o 

diagnóstico social  dos municípios  

prioritários para a empresa,  

no qual são mapeadas as 

comunidades localizadas nas 

áreas de influência direta da 

faixa de dutos, com o objetivo  

de estabelecer canais de diálogo, 

mapear as vulnerabilidades, 

recursos e potenciais locais. 

O telefone 168, gratuito, 

disponível 24h por dia e 

gerenciado por nossa parceira 

Transpetro, foi mantido como 

canal de comunicação com  

a população para que possam 

fazer denúncias, solucionar 

dúvidas e encaminhar outros 

tipos de solicitações referentes 

a interferências na faixa.  

Foi criado um fluxo de 

comunicação entre a NTS  

e a Transpetro para tratamento  

e solução dos chamados, 

monitorados por relatórios 

mensais de consolidação dos 

dados por tipos de ocorrências.

A partir de julho de 2021, a NTS passou a operar 
a malha de gasodutos e implantou, em 
complemento ao Plano de Comunicação Social da 
malha, o seu próprio programa de comunicação  
e relacionamento com as comunidades do 
entorno das faixas de servidão. Comunicadoras 
treinadas e especializadas em relacionamento 
comunitário cumprem um calendário semanal de 
contatos presenciais com os moradores e 
proprietários das áreas de servidão, criando um 
canal direto de troca de informações.
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Nossos stakeholders
102-40

Parte interessada Abrangência Temas / Assuntos

Acionistas  
e Administradores

Acionistas, membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, 

debenturistas.

Desempenho financeiro e 
operacional, Saúde e Segurança, 

Long Term, outros.

Mercado Órgãos regulatórios, empresas do 
setor, Institutos e associações.

Long Term, Qualidade no transporte, 
integridade, Operação, governança, 

outros.

Empregados Empregados próprios  
e terceiros.

Saúde e segurança, Qualidade 
de vida, benefícios, cultura, 

desenvolvimento, outros.

Comunidade

Proprietários na faixa, população 
no entorno das instalações e da 

faixa, comunidades nas regiões de 
influência dos ativos  

da empresa.

Manutenção de faixa, obras, 
segurança da população, derivações, 

projetos sociais.

Fornecedores Empresas prestadoras de serviços e 
materiais para NTS.

Saúde e segurança, contratos, 
compliance, qualificação, normas.

Imprensa Meios de comunicação de 
informações públicas.

Relacionamento comunitário, 
projetos sociais, operação, 

desempenho financeiro.

Clientes Grandes e potenciais clientes do 
Novo Mercado de Gás.

Desempenho financeiro e 
operacional, Saúde e Segurança, 

Long Term, outros.

Institucional Órgãos e representantes  
de governo.

Long Term, Qualidade no transporte, 
integridade, Operação, governança, 

licenças, condicionantes e outros.
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Engajamento de potenciais 
clientes para a malha NTS

102-43

A NTS, por meio de sua área 

comercial engaja seus potenciais 

clientes (distribuidoras, 

produtores, comercializadores, 

usinas térmicas e consumidores 

livre) de diversas formas, sendo 

a maneira principal por meio de 

reuniões, apresentações e 

chamadas públicas. Utilizamos 

as associações de classe 

(ABEGAS, IBP, ABRACE, ATGÁS, 

entre outras) para nos 

comunicarmos com uma maior 

quantidade de empresas em 

cada abordagem, divulgando 

nossos serviços.

A NTS possui a assinatura de 

uma plataforma de inteligência 

de mercado cuja base de dados 

abrange as empresas 

consumidoras de gás localizadas 

no entorno da malha. Dela são 

extraídos relatórios que nos 

auxiliam no engajamento de 

potenciais clientes, no 

mapeamento de demandas e 

na aproximação com o mercado.
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102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 203-1
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A NTS é uma companhia 

transportadora de gás que

tem como acionistas a Nova

Infraestrutura - FIP 

Multiestratégia, com 91,5% das 

ações e a Itaúsa S.A., com 8,5% 

das ações*.

A companhia opera autorizações 

de longo prazo com 100% da 

capacidade contratada (pela 

modalidade ship or pay). Em 

2021, nossos principais contratos 

foram com a Petrobras, 

transportando gás natural 

para distribuidoras, térmicas

e refinarias.

A NTS transporta gás natural 

por meio de um sólido sistema 

de gasodutos, conectando a 

região mais industrializada do 

Brasil com segurança e 

confiabilidade. Os serviços 

prestados pela NTS atualmente 

incluem o transporte firme, 

extraordinário e interruptível 

de gás natural.

Temos capacidade de 

transporte contratual de  

158,2 milhões m³ de gás por dia 

que passam por mais de 2 mil 

quilômetros de gasodutos,  

6 estações de compressão de gás 

(5 próprias e 1 terceirizada),  

47 pontos de entrega e  

3 pontos de interconexão.

* Posição a partir de abril de 2022.
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Transição operacional

Concluímos com êxito, em julho de 2021, a 
internalização da operação da malha de 
gasodutos, que passou a ser realizada a partir de 
Centro de Controle Operacional – CCO próprio, 
uma solução de operação remota e centralizada 
que conta com uma equipe em turno ininterrupto, 
altamente qualificada, reproduzindo melhores 
práticas e automação de processos.

Após três anos de planejamento, investimentos, 
contratação de mais de 150 novos colaboradores, 
capacitação e certificações, celebramos o êxito 
dos resultados alcançados, que se traduziu  
em transição segura para nossos times e sem 
quaisquer intercorrências operacionais  
ou impactos aos clientes.

Os gasodutos da NTS ligam os 

estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo (responsáveis 

por aproximadamente 50% do 

consumo de gás no Brasil) ao 

gasoduto Bolívia-Brasil, a  

terminais de GNL e à plantas de 

processamento de gás. O gás 

transportado pela NTS atende 

aos setores termelétrico, 

industrial, veicular, comercial, 

residencial e de cogeração. 
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Linha do Tempo

2017 

2021

O Fundo FIP - Nova Infraestrutura Fundo de
Investimentos em Participações, gerido

pela Brookfield Brasil Asset Management
Investimentos Ltda, entidade afiliada à

Brookfield Asset Management adquiriu 90 % 
das ações da NTS da Petrobras. Na mesma 

data, o FIP realizou a venda de parte de 
suas ações na NTS para a Itaúsa S.A.

Em 30 de abril de 2021, a Nova Infraestrutura 
Gasodutos Participações S.A. (NISA), sociedade cujos 
acionistas são os atuais controladores da 
Companhia, FIP e Itaúsa, concluiu a compra da 
totalidade da participação remanescente da 
Petrobras na NTS. Com isso, reforçamos a 
separação e independência entre as atividades da 
NTS, enquanto transportadora de gás, e da 
Petrobras, carregadora de gás natural, que 
permanece como nosso cliente.

Encerramos a fase da consulta pública para 
mapeamento da demanda por capacidade de 
transporte na malha da NTS. Participaram do 
processo 19 empresas, entre produtores, 
importadores, comercializadores, distribuidoras 
e consumidores industriais e térmicos de gás 
natural e as solicitações incluíram a construção 
de pontos de recebimento e de entrega, além de 
novos dutos. O mapeamento de demanda 
representa a etapa inicial da primeira Chamada 
Pública Incremental da NTS. Os próximos passos 
incluem a depuração destas solicitações, 
execução de simulações termo-hidráulicas das 
capacidades solicitadas e elaboração de 
propostas de projeto de capacidade incremental. 

Sancionada a Nova Lei do Gás, um novo marco 
para o setor produtor de gás no Brasil que tem 

como objetivo atrair novos investidores, 
aumentar a concorrência e gerar mais 

competitividade.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP 

atestou a qualificação técnica da 
NTS para atuar como operadora 

direta dos seus gasodutos, 
permitindo que a transição 

operacional fosse conduzida. 

A NTS assumiu definitivamente as atividades 
de operação e manutenção dos gasodutos 
de transporte de gás de sua propriedade, 
até então executadas pela Petrobras 
Transporte S.A. – Transpetro. A transição 
foi muito bem-sucedida, como resultado de 
um longo período de gestão, estruturação e 
apoio de todas as áreas internas da NTS, 
que permitiram que a transição ocorresse 
de forma segura, seguindo boas práticas da 
indústria de gás natural e em conformidade 
com a legislação aplicável.

Maio

Abril

Junho

Julho
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Mercado de atuação
A NTS é uma transportadora de 

gás natural que compõe a 

cadeia logística do gás no Brasil. 

A empresa recebe o gás natural 

do carregador e faz o 

transporte de acordo com o 

programa dos carregadores. 

Entre as atribuições da NTS 

estão a de atender solicitações

de serviço de transporte, 

instalação de novos trechos de 

dutos, pontos de entrega e 

recebimento, cumprir requisitos

regulatórios estabelecidos pela 

agência responsável.

Participação da 
NTS no total de gás 
natural produzido 
no mercado nacional

Participação da 
NTS da matriz 
energética do gás 
natural no Brasil

Participação da NTS em 
projetos de gás natural 
inscritos em leilões de 
contratação de energia 
elétrica/total de projetos

Participação da NTS 
em gás contratado nos 
leilões de contratação 
de energia elétrica/
total contratado 

Participação da NTS no 
total de Gás produzido 
X Gás disponibilizado ao 
mercado

7%

12,7%

19,7%

49%

41,8%
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CARREGADOR DISTRIBUIDOR CONSUMIDORTRANSPORTADOR
Produção e 

Processamento 
de Gás

Consumo de GásTransporte 
de Gás

Distribuição aos 
consumidores

1 2 3 4

Mapa da malha de 
gasodutos da NTS 
Confira no mapa a 
distribuição geográfica da 
nossa rede de transporte:

Cadeia logística de gás
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Principais negócios
Prestamos três tipos  

distintos de serviço: Serviço de 

Transporte Firme (STF), Serviço 

de Transporte Extraordinário 

(STE), Serviço de Transporte 

Interruptível (STI). Confira, 

abaixo, o detalhamento  

de cada um deles.

Serviço de 
transporte firme (STF)

O transportador se obriga a receber, movimentar 
e entregar, em base diária,  

a quantidade de gás solicitada  
pelo carregador.

Serviço de transporte 
extraordinário (STE)

O transportador também se obriga a receber, 
movimentar e entregar a quantidade de gás 

solicitada pelo carregador, em base diária, mas 
é limitado ao prazo máximo de um ano, podendo 

ser interrompido na hipótese de demanda 
por contratação da capacidade disponível na 

modalidade firme.

Serviço de transporte 
interruptível (STI)

O transportador trabalha para receber, 
movimentar e entregar, em base diária, a 

quantidade de gás solicitada pelo carregador,  
sem garantia de continuidade.
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Portal de Oferta de Capacidade (POC)

Em 2021 o mercado brasileiro  

de gás natural passou a contar 

com o primeiro ambiente digital 

multitransportador do país:  

o Portal de Oferta de 

Capacidade (POC), um espaço 

virtual compartilhado entre  

a Nova Transportadora do 

Sudeste (NTS), a Transportadora 

Brasileira Gasoduto Bolívia-

Brasil (TBG), e a Transportadora 

Associada de Gás (TAG). 

Esse ambiente digital permite  

o acesso isonômico de agentes 

do mercado a novos produtos  

e serviços do Sistema de 

Transporte de gás natural  

no país, por meio de Produtos 

Extraordinários Anuais, 

Chamadas Públicas de 

Capacidade Existente e 

Incremental, além dos Produtos 

de Curto Prazo, disponíveis desde 

o segundo semestre de 2020.

A ferramenta é pioneira no 

Brasil e funciona como um 

marketplace do setor, trazendo 

a transparência e flexibilidade 

necessária ao desenvolvimento 

da livre negociação, com modelo 

semelhante ao praticado  

na Europa, em que diversos 

operadores disponibilizam  

os mais variados produtos  

e serviços aos agentes do 

mercado de gás natural, por 

meio de plataformas ntegradas, 

como o Prisma, que reúne em um 

único ambiente a oferta de 

capacidade de vários 

transportadores, permitindo a 

competição e a movimentação 

por uma rede de gasodutos que 

integra Estados que 

representam mais de 90%

do PIB industrial brasileiro.

O POC oferece aos usuários uma experiência similar 
à das principais plataformas de e-commerce do 
país, respaldada por sofisticados e modernos 
softwares. A parceria firmada entre a TBG, NTS 
e TAG prevê o compartilhamento do POC, com 
coparticipação administrativa, de desenvolvimento, 
manutenção e operação da plataforma digital.

Acessível por meio do link 
www.ofertadecapacidade.com.br
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102-18
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Conselho de Administração

Conselho 
Fiscal

Auditoria 
Interna

Diretoria 
Gente & 
Gestão

CEO

Diretoria de 
Operações 

e SSMA

Diretoria 
Comercial

Diretoria 
Financeira e 
de Relações 

com 
Investidores

Diretoria 
Jurídico e 

Compliance

Nosso modelo de governança 

tem como compromisso 

garantir elevada reputação 

corporativa através dos mais 

altos padrões ESG do mercado 

para assegurar o transporte 

seguro e sustentável de gás 

natural. Esse compromisso  

se traduz na maneira como 

estamos organizados e em  

nossa estrutura de  

governança corporativa.

Nosso Conselho de Administração 

é o órgão de orientação  

e direção da companhia  

e é composto por dez membros 

titulares e quatro suplentes.

A Diretoria Executiva é 

composta por cinco membros, 

dos quais três membros são 

Diretores Estatutários, eleitos 

nos termos do Estatuto Social 

da NTS, com termo de gestão 

até 4 de abril de 2023.  

Os membros da Diretoria 

Executiva representam  

as áreas operacional, financeira, 

comercial e regulatória, gente  

e gestão, jurídica e compliance, 

bem como de relações com 

investidores. Entre suas 

principais atribuições estão a 

condução dos negócios de 

acordo com o planejamento 

estratégico e o reporte de 

resultados para o Conselho de 

Administração da companhia.
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Adicionalmente, temos um 

Conselho Fiscal de caráter 

permanente que é atualmente 

formado por três membros 

efetivos e três suplentes. Suas 

atribuições e deveres estão 

previstos na Lei das Sociedades 

por Ações (Lei nº 6.404/76).

Além disso, também trabalhamos 

com uma auditoria externa 

independente, que examina  

as demonstrações financeiras 

trimestrais e anuais da 

companhia. A cada cinco 

exercícios sociais consecutivos, 

os auditores independentes 

devem ser substituídos para 

garantir isonomia, 

independência e transparência 

ao processo de  auditoria.

A NTS conta, ainda, com  

a estrutura de auditoria 

interna, responsável por avaliar 

de forma independente a 

eficácia de processos, normas  

e políticas, bem como questões 

de conduta e ética recebidas 

por meio do Canal Confidencial, 

de acordo com o Código de 

Conduta Ética Profissional  

da NTS. O reporte da auditoria 

interna é feito diretamente  

ao Conselho de Administração.
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Conduta e Compliance

Agir com ética, transparência, 

disciplina e respeito às leis. 

Essas são atitudes que fazem 

parte de nosso dia a dia e do 

comportamento de cada um de 

nossos profissionais. São valores 

inegociáveis e norteadores 

dentro da cultura da NTS. 

Registrada junto à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) como 

uma empresa aberta, de 

categoria B (que não tem suas 

ações negociadas em mercado e, 

consequentemente, está isenta 

de divulgar determinadas 

informações previstas pela 

CVM), seguimos altos padrões 

de governança estabelecidos 

pelo mercado. 

Dentre os instrumentos que 

apoiam a gestão da integridade 

corporativa estão o Código de 

Conduta Ética Profissional da 

NTS, a Política Antissuborno e 

Anticorrupção, a Política de 

Divulgação de Informações, a 

Política de Ambiente de Trabalho 

Positivo e o Canal Confidencial. 

102-16
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As normas e políticas de 

Compliance são atualizadas e 

revisadas anualmente de acordo 

com as melhores práticas. Todos 

os empregados e terceiros que 

desempenham atividades na NTS 

realizam anualmente os 

treinamentos sobre o Código  

de Ética, a Política Antissuborno 

e Anticorrupção, Conflitos de 

Interesses e Interação com o 

Poder Público, bem como 

precisam atualizar as 

declarações de inexistência  

de Conflito de Interesses,  

de Conformidade e sobre  

a leitura da Política 

Antissuborno. Também 

realizamos treinamentos  

para determinados grupos  

de fornecedores.

Possuímos um Programa de 

Compliance robusto, que 

monitora trimestralmente 

todas as ações referentes  

à gestão de conformidade e 

integridade e, a cada dois anos, 

realiza a avaliação de riscos de 

fraude e corrupção com foco  

no aperfeiçoamento da 

prevenção, detecção e combate 

a fraudes, conforme previsto  

na legislação e de acordo  

com as boas práticas.

Esse compromisso com ações 

dentro dos mais altos padrões 

de conformidade é um pilar 

essencial para conduzir nossas 

atividades dentro de uma 

abordagem de tolerância  

zero ao suborno e demais atos 

de corrupção. Para isso, 

trabalhamos dentro de uma 

estrutura que coloca todos  

os nossos empregados  

como defensores do negócio  

a partir de treinamentos e 

comunicações regulares.

Clique aqui para acessar 
nossos códigos e políticas:
https://ri.ntsbrasil.com/codigo-de-
etica-politicas-e-estatuto-social/
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Conexão Compliance
102-16

Em 2021, atuamos com sucesso  

na disseminação do conhecimento 

e regras de Compliance e  

no fortalecimento da ética, 

diversidade, integridade  

e conformidade como elementos 

da cultura da companhia.

Diante da primarização das 

atividades da NTS e 

responsabilização pela atuação 

dos times das bases, 

identificamos a necessidade  

de lançar uma campanha para 

transmitir e consolidar os  

valores da empresa. 

 

O Programa de Compliance foi 

então expandido, com a criação  

da campanha “Conexão Compliance”, 

com o slogan: “Estamos 

distanciados, mas conectados 

com a Ética e a Integridade”. 

Essa campanha deu continuidade 

ao nosso programa de 

integridade e nos permitiu ser 

mais dinâmicos, objetivos, rápidos 

e assertivos. O sucesso dessa 

iniciativa vem sendo construído 

graças ao comprometimento  

de cada empregado NTS para 

conectar e engajar nossos times.
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Clareza de comportamentos 
éticos esperados: 100% dos 
respondentes afirmaram que 
a NTS deixa claro quais são os 
comportamentos éticos esperados; 

Responsabilidade pelo Programa 
de Compliance: 99% dos respondentes 
relatam também serem responsáveis 
pelo Programa da NTS; 

Posicionamento da Alta 
Administração:  99% entendem que 
as atitudes da alta administração são 
coerentes com as diretrizes do Programa 
de Compliance. 

Um dos medidores de resultado do 
Programa, desenvolvido durante o ano, foi a 
pesquisa anônima com os empregados, para 
medir a percepção sobre temas e sobre a 
área. Os resultados foram positivos, com 
destaque para:
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Canal Confidencial

Temos uma linha direta gerida 

por uma empresa independente, 

terceirizada e especializada, que 

apura informações recebidas 

sobre relatos de má conduta e 

comportamento suspeito, não 

ético ou ilegal. Com garantia de 

sigilo, possibilidade de anonimato 

e proibição de retaliações para 

denúncias de boa-fé, todas as 

denúncias recebidas são 

encaminhadas e investigadas 

pela Auditoria Interna e 

reportadas para a alta 

administração da companhia. 

Disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana.

0800 721 5955
(português e inglês)

https://canalconfidencial.com.br/nts/
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Gestão de Riscos

Em conformidade com o 

princípio ou abordagem da 

precaução, a NTS por meio da 

área de Riscos & Controles 

internos, monitora os eventos 

internos e externos que possam 

impedir a continuidade 

operacional, o atingimento da 

estratégia e os objetivos da 

Companhia. Tais eventos são 

mapeados e monitorados 

regularmente.

Para apoiar nosso processo  

de gerenciamento e mitigação 

de riscos, adotamos o modelo  

de Enterprise Risk Management 

(ERM), baseado nos princípios 

do Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway 

Commission (COSO 2017). 

Cada um dos riscos definidos 

pela companhia possui um 

profissional responsável pelo 

acompanhamento (Diretor ou 

Gerente Geral) dos planos de 

ação, métricas e metas de cada 

item mapeado. 

O gerenciamento e as ações de 

mitigação são compartilhados 

trimestralmente com o 

Conselho de Administração.

102-11
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Desde 2018, fazemos análise  

dos riscos que possam afetar a 

continuidade de nossas 

operações, entendendo suas 

consequências e determinando 

ações a serem implementadas 

em conformidade com os prazos 

estabelecidos. Buscamos 

aprimorar nosso modelo de 

gestão e governança do ERM 

definindo e realizando 

treinamentos para a capacitação 

interna de nossos profissionais 

sobre a metodologia, garantindo 

assim a disseminação do 

conhecimento e a perpetuidade 

desse modelo de gestão. 

Em 2020, concluímos o processo 

de implementação, realizando 

uma reavaliação das etapas de 

inventário dos riscos, 

mensuração do impacto e 

probabilidade de ocorrência 

estabelecendo planos de ação 

para cada risco com objetivo de 

reduzi-los a um nível residual 

aceitável, suportados por uma 

Norma de Gestão de Riscos e 

tendo como entregável uma 

relação de riscos e suas 

respectivas mensurações em um 

mapa de calor. 

Em 2021 esse mapeamento 

passou a ser realizado de forma 

regular, todos os anos, 

reavaliando os riscos já 

identificados, avaliando a 

manutenção ou exclusão deles, 

quando aplicável, bem como a 

identificação de novos e a 

qualquer alteração na 

mensuração dos riscos, em 

decorrência de fatores 

externos e internos e/ou na 

avaliação de efetividade dos 

planos de ação implementados 

pela Companhia. Por fim, houve a 

implementação de indicadores 

de riscos e o aprimoramento 

nos reportes gerenciais para 

avaliação na evolução dos 

potenciais eventos adversos e 

comunicações ao Comitê de 

Riscos. Em 2022, ele será 

incorporado ao trabalho de 

mapeamento as análises de 

riscos financeiros da NTS.



Relatório de Sustentabilidade 2021 37

Risco de Corrupção
205-1, 205-2

O gerenciamento e avaliação de 

riscos de corrupção são 

realizados pelas áreas de 

Compliance e Controles Internos 

que atuam em conjunto para o 

fortalecimento do compromisso 

da NTS de atuar de forma ética e 

em conformidade com as leis 

aplicáveis. Conforme previsto em 

nosso Programa periodicamente, 

elaboramos e revisamos uma 

matriz de riscos de corrupção e 

suborno, que mapeia os processos 

potencialmente mais expostos. 

Durante o ano, os processos 

mapeados são acompanhados e 

embasam o planejamento das 

ações de comunicação, conteúdo 

de treinamentos, eventuais 

ajustes em políticas e normativos, 

monitoramentos trimestrais e 

auditorias internas. 

Além disso, para mitigar riscos na 

contratação de determinados 

fornecedores e em processos de 

doação e patrocínio, a NTS realiza 

uma avaliação do ponto de vista 

de Compliance, que é renovada 

periodicamente e traz como 

regra cláusulas anticorrupção e 

de aderência ao Código de Ética 

para os contratos que celebra. 

Também realiza treinamentos 

antissuborno e anticorrupção 

para alguns desses terceiros. 

Foram realizadas mais de 2.200 
avaliações de riscos de Compliance 
durante o ano de 2021.
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Realizamos o monitoramento  

do Programa de Compliance  

de forma trimestral e a avaliação 

de riscos de fraude e corrupção 

periodicamente, visando ao 

aperfeiçoamento na prevenção, 

detecção e combate a fraudes, 

conforme previsto na legislação  

e de acordo com as boas práticas. 

Com um calendário permanente 

de treinamentos periódicos, 

atualizamos a totalidade dos 

nossos empregados a respeito 

das boas práticas de integridade, 

questões sobre conformidade 

legal e alterações nas políticas 

internas ligadas a esses temas.  

A Política Antissuborno e 

Anticorrupção é comunicada  

a terceiros com os quais 

mantemos ou manteremos 

relação contratual, e demais 

parceiros comerciais, dentre 

outros. Conforme apropriado,  

os treinamentos a terceiros 

aplicam-se primordialmente 

àqueles classificados como  

risco alto. Adicionalmente,  

na frequência necessária, 

comunicamos a todos os 

terceiros (em disposições 

contratuais ou de outra forma) 

sobre a política de tolerância 

zero em relação a suborno e  

atos de corrupção, enfatizando 

que negócios realizados com ou 

em nome da NTS deverão cumprir 

tal política, visando seguir  

a transparência na condução  

dos negócios.

Promovemos em 2021 diversas 

iniciativas de disseminação de 

conceitos constantes no Código 

de Ética, como sessões de 

treinamentos, o evento 

Conversas com Compliance 

(anual) para debate e reforço  

de valores éticos, também 

tratados em reuniões mensais – 

dentre outras ações utilizando 

diversas formas de comunicação.
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2019 2020 2021

Diretores/Gerentes 
Gerais

Nº total 5 4 5

Nº total treinado 5 4 5

% treinado 100% 100% 100%

Gestores
(coordenadores  

e gerentes)

Nº total 22 31 36

Nº total treinado 22 31 36

% treinado 100% 100% 100%

Empregados

Nº total 102 227 302

Nº total treinado 97 221 301

% treinado 95% 97% 99%

Treinamentos no Código de Ética, Interação  
com o Poder Público e Conflito de Interesses 205-2

2019 2020 2021

Diretores/Gerentes 
Gerais

Nº total 5 4 5

Nº total treinado 5 4 5

% treinado 100% 100% 100%

Gestores
(coordenadores  

e gerentes)

Nº total 22 31 36

Nº total treinado 22 31 36

% treinado 100% 100% 100%

Empregados

Nº total 102 227 302

Nº total treinado 102 226* 302**

% treinado 100% 99% 100%

Treinamentos Antissuborno e Corrupção 205-2

* 1 em licença.
** considerando terceiros alocados
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A aprovação definitiva da Nova 

Lei do Gás e o processo de 

internalização da operação  

da malha de gasodutos foram 

os dois grandes marcos de 2021 

para as operações da NTS, 

consolidando nossa companhia 

como um importante agente  

do mercado de transporte  

de gás natural. Conhecemos  

os desafios, mas também  

as diversas oportunidades  

que se apresentam com a 

diversificação das atividades  

e a ampliação da nossa  

carteira de clientes.

Nova Lei do Gás

Traz, ainda, previsões para 

assegurar os direitos dos 

transportadores nos contratos 

de serviço de transporte 

vigentes, incluindo aqueles 

relacionados à proteção da 

receita atualmente alcançada 

pelos transportadores para 

adequação ao novo regime de 

contratação de capacidade por 

entrada e saída.

O novo marco regulatório vai 

estimular investimentos em 

infraestrutura e competição na 

indústria brasileira, o que traz a 

visibilidade de novos negócios no 

setor, com a entrada de novos 

carregadores. Com isso, serão 

beneficiados todos os 

consumidores, sejam indústrias, 

empresas de geração de energia, 

consumidores finais e GNV.

Ao expandir a malha nacional de 

dutos, seremos capazes de 

tornar o País mais competitivo no 

cenário mundial. A abertura do 

mercado – com operação no 

modelo de entrada e saída e com 

multiclientes – é um cenário para 

o qual a NTS já vinha se 

preparando com investimentos 

em capacitação e melhorias na 

malha. Vale ressaltar que a lei 

traz a devida segurança jurídica, 

pois garante o respeito aos 

contratos existentes e concede 

um período de transição 

adequado para as empresas se 

adaptarem ao novo modelo.

   Estabelecimento de regime de autorização para todas as atividades de 
transporte de gás natural, sem prazo de vigência; 

   Novas regras para operação e balanceamento em gasodutos e sistemas de 
transporte de gás natural; 

   Determinação de regras de independência e autonomia dos transportadores de 
gás natural em relação aos agentes que exerçam atividades concorrenciais da 
indústria de gás natural.

Em 8 de abril de 2021, foi sancionada a lei 14134/21 
trazendo uma série de oportunidades de inovações 
relacionadas às atividades desempenhadas pela NTS: 
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Resultados 

Valor econômico direto gerado e distribuído

Fechamos 2021 com um Lucro 

Líquido de R$ 3,1 bilhões, um 

resultado R$ 532 milhões  

superior a 2020. A Receita 

Operacional Líquida (“ROL”)  

no exercício de 2021 foi de R$ 5,8 

bilhões, 23% superior aos R$ 4,7 

bilhões registrados em 2020. 

Em 2021 a NTS apresentou EBITDA 

de R$ 5,2 bilhões, um crescimento 

de 22% em relação ao EBITDA 

apresentado em 2020.  

Com isso, pudemos distribuir 

aproximadamente R$ 2,7 bilhões 

aos acionistas, entre dividendos  

e juros sobre capital, sem 

redução de capital. O rating 

nacional de longo prazo foi 

reafirmado pela Fitch Ratings,  

ou seja, mantivemos a avaliação 

“AAA(bra)” com perspectiva 

estável, e todos os covenants 

relativos às debêntures  

foram cumpridos. 

Valor econômico direto gerado 
(em milhares de R$) 2019 2020 2021

Receitas (R$) 5.215.967 5.605.407 6.782.943

Custos operacionais - 733.041 - 773.997 - 793.254

Total 4.482.926 4.831.410 5.989.689

Valor econômico direto distribuído  
(em milhares de R$) 2019 2020 2021

Salários e benefícios de empregados 36.322 56.536 85.129

Remuneração de Capitais Próprios 2.217.519 2.527.984 3.059.674

Pagamentos ao governo 1.861.285 2.023.512 2.474.858

Investimentos na comunidade 367.800 223.378 370.028

Total 4.482.926 4.831.410 5.989.689

201-1
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KPI’s Financeiros 2019 2020 2021

Receita líquida operacional 4.406.215 4.671.168 5.765.779

Margem bruta 83,1% 82,4% 84,6%

EBITDA 3.924.398 4.261.505 5.205.517

Margem EBITDA 89,1% 91,2% 90,3%

Lucro líquido 2.217.519 2.527.984 3.059.674

Dívida líquida 4.445.149 4.321.591 3.106.627

Dívida líquida* / EBITDA 1,1 1,0 0,9

EBITDA / Despesa financeira líquida 13,9 39,7 24,8

Distribuição  
(dividendos e JCP pagos) 2.166.126 2.376.330 2.736.741

CAPEX (inclui  
condicionantes ambientais) 124.150 182.431 205.539

Nossos investimentos em 2021 

totalizaram aproximadamente R$ 

206 milhões e foram destinados, 

principalmente, à transição 

operacional, com a conclusão de 

implementação de sistemas 

operacionais como SCADA, 

estruturação de almoxarifado, 

capacitações e contratos de 

suporte à transição. 

Adicionalmente, foram realizados 

investimentos para o início das 

obras civis da interconexão 

Cabiúnas, Overhaul de turbina da 

ECOMP de Taubaté, projetos de 

segurança patrimonial (city 

gates), substituição de trechos 

dentro do projeto de classe de 

locação, incluindo a troca de mais 

de 9,5 km, escavações dentro do 

plano de mitigação de stress 

corrosion cracking (SCC) e outros 

projetos de integridade e 

segurança operacional, os quais 

incluem inspeções e reparos de 

gasodutos (através de pig, 

ferramentas especializadas, 

escavações), além de 

investimentos em segurança 

patrimonial e cumprimento de 

condicionantes ambientais.

Investimentos

*Para este cálculo, Dívida líquida da NTS + Dívida bruta da NISA, garantida pela NTS, correpondente a R$ 1.566,2 milhões.
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Ao longo do ano, a NTS abriu consulta ao mercado 
com a finalidade de identificar potenciais 
demandas por contratação de capacidade  
de transporte em Pontos de Entrada ou Pontos 
de Saída da NTS, novos ou existentes, que não 
possam ser supridas por capacidade disponível e 
demandem a ampliação da infraestrutura da NTS.

Concluímos com êxito, no dia 28  

de julho de 2021, a internalização 

da operação da malha de 

gasodutos, que passou a ser 

realizada a partir de Centro  

de Controle Operacional – CCO 

próprio, reproduzindo melhores 

práticas e automação de 

processos. O processo de 

transição foi muito bem-sucedido, 

como resultado de um longo 

período de gestão, estruturação 

e apoio de todas as áreas 

internas da NTS, que permitiram 

que a transição ocorresse  

de forma segura, seguindo  

boas práticas da indústria de  

gás natural e em conformidade  

com a legislação aplicável.

O projeto envolveu muito 

planejamento e preparo, com  

a contratação de mais de 150 

novos empregados, alocados 

principalmente às áreas técnicas 

e operacionais (operações de 

campo, coordenações de bases 

regionais, suporte operacional, 

Centro de Controle Operacional 

- CCO, além de ampliação das 

equipes de engenharia, 

integridade, manutenção e  

Saúde, segurança e meio 

ambiente), investimentos e 

execução de obras de 

manutenção e segurança da 

malha de gasodutos da NTS, com 

foco em integridade dos ativos e 

mitigação de riscos, além de 

novas instalações como bases 

operacionais, de apoio e centros 

de controle e backup. Além disso, 

foram realizados treinamentos 

teóricos e capacitação  

prática das equipes. 

Conclusão do processo de primarização 
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Todo esse esforço se traduziu em 

transição segura para nossos 

times e sem quaisquer 

intercorrências operacionais ou 

impactos aos clientes. Nosso 

desempenho operacional nos 

primeiros 100 dias incluiu a 

preparação para a parada 

programada de manutenção das 

instalações de nossos clientes, 

período no qual também 

realizamos manutenções e 

inspeções de integridade dos 

dutos para identificar ao longo 

de toda a extensão da faixa e 

áreas adjacentes anomalias ou 

irregularidades que poderiam 

causar impacto à integridade, às 

faixas ou aos dutos. Já a 

manutenção de faixas de dutos 

teve a finalidade de manter a sua 

integridade, por meio de limpeza, 

manutenção da sinalização, 

manutenção de sistemas de 

drenagem, entre outros.

Em 2021, atingimos o recorde diário 
de volume de gás transportado 
em um único dia, ou 55,9 MM m3/
dia. Novamente, assegurando a 
estabilidade e confiabilidade no 
transporte de gás, em contexto 
sensível em função da alta demanda 
para geração de energia térmica.



Relatório de Sustentabilidade 2021 46

Em função da transição 

operacional, as atividades 

essenciais diretamente ligadas  

à operação vêm sendo 

executadas presencialmente, 

seguindo os protocolos sanitários 

necessários. Para acompanhar  

a transição, mobilizamos também 

o Incident Management Team – 

IMT, de modo a prover maior 

segurança durante a 

internalização da operação. 

Nosso Comitê de Crise 

permaneceu instalado, 

monitorando os efeitos  

da pandemia de COVID-19

sobre as operações e 

pautando as decisões em 

recomendações  

das autoridades sanitárias  

e de saúde, sempre com foco  

nos pilares de saúde e 

segurança de todos e 

para todos.

Segurança em nossas operações
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Os princípios que regem a NTS 

guiam todas as nossas atitudes, 

nossas decisões e nosso 

comportamento com todos os 

stakeholders. Eles são imutáveis e 

inegociáveis. Além disso, são 

correlacionados: não é possível 

falar de um sem invocar e 

impactar o outro. Eles 

representam a nossa cultura.

Nossa cultura é o que  
nos diferencia e energiza 

Excelência
Nossa

aspiração

Gente
Cuidar das

pessoas

Cultura
Crenças

invioláveis
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Ser reconhecida 
como uma empresa 
de classe mundial 
pela excelência 
na gestão do 
transporte de gás 
natural, liderando 
a transformação 
deste setor no Brasil.

Nossas ações em todas 
as esferas são pautadas 
por crenças invioláveis, que 
podem ser percebidas no 
nosso dia a dia: Respeito 
à vida e ao meio ambiente, 
Integridade, Foco em 
resultado e Postura de 
dono.

Assegurar o 
transporte seguro 
e sustentável de 
gás natural.

Missão Visão Valores

Norteadores Transformadores Sustentadores

Aja com integridade, 
transparência e com 
base na legalidade.

Reconheça as pessoas pelo 
seu mérito, celebre e 

promova a descontração

Cuide-se, cuide dos outros 
e permita-se 
ser cuidado

Conecte-se com a 
diversidade e colabore

Priorize a vida,  
a segurança

e o meio ambiente

Inove com 
responsabilidade

Aja como dono e 
entregue os 
resultados

Aprenda 
continuamente  
e adapte-se 
rapidamente

Simplifique e
execute com 

disciplina

Nossos Comportamentos
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  O que nos diferencia e traz vantagem  
competitiva são as pessoas.

  Nossa relação é de respeito mútuo  
e valorização a contribuição de todos.

  Trabalhamos como um time priorizando  
a colaboração para alcance de resultados.

  Temos paixão pelo nosso negócio e somos 
conhecedores profundos do nosso setor.

  Usamos a meritocracia para reconhecer 
o desempenho e para estimular o 
desenvolvimento individual.

Gente
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Finalizamos 2021 com 223 empregados próprios e 11 estagiários. 

Empregados

Empregados por gênero*

Novas contratações e rotatividade de empregados

Homens Mulheres Total
2019 52

2020 161

2021 170

2019 35

2020 45

2021 53

2019 87

2020 206

2021 223

* Os dados estão em conformidade com os reportados à CVM, e não incluem Estagiários.
O total de estagiários somam 11 em 2021, 5 em 2020 e 12 em 2019.

401-1

102-8

Número total e taxa de novas contratações de empregados por faixa etária, gênero e região

2019 2020 2021

Número total  
de contratações

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Abaixo de 30 anos 0 2 16 0 0 2

De 30 a 50 anos 14 9 84 11 13 6

Acima de 50 anos 3 0 9 0 0 0

Taxa de 
contratações

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Abaixo de 30 anos 0% 25% 267% 0% 0% 22%

De 30 a 50 anos 64% 64% 233% 48% 11% 18%

Acima de 50 anos 43% 0% 90% 0% 0% 0%

Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região

2019 2020 2021

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Número total  
de empregados

Abaixo de 30 anos 6 10 22 9 18 11

De 30 a 50 anos 36 23 120 34 133 40

Acima de 50 anos 10 2 19 2 19 2

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Taxa de 
rotatividade  

de empregados

Abaixo de 30 anos 33% 20% 0% 33% 22% 55%

De 30 a 50 anos 14% 9% 5% 18% 9% 10%

Acima de 50 anos 0% 0% 0% 0% 21% 0%
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O Programa de Diversidade  

e Inclusão teve início em 2019. 

Desde então, temos realizado  

um plano de ação anual para 

proporcionar um ambiente de 

trabalho mais diverso, inclusivo  

e onde nossos funcionários se 

sintam à vontade para serem 

quem são, independentemente  

de raça, crença, gênero, 

orientação sexual ou qualquer 

outro atributo que declare 

nossas particularidades humanas.

Para criarmos um ambiente  

de trabalho cada vez mais plural, 

igualitário, inclusivo e focado  

em desempenho, ao longo de 2021 

realizamos capacitações com  

foco no desenvolvimento da 

conscientização e a compreensão 

inicial sobre o tema para os 

profissionais designados para 

atuar no grupo de cultura de 

Diversidade & Inclusão. 

Fizemos o mapeamento de 

fornecedores para a formação de 

parcerias com foco na busca ativa 

de candidatos que representem 

minorias trazendo mais diversidade 

para a NTS.
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Também revisamos os materiais 

institucionais para garantir que 

apresentem linguagem inclusiva 

e imagens representativas da 

população da companhia e 

sociedade. Capacitamos a 

equipe em comportamentos não 

tolerados para empregados, 

visando o reforço do ambiente 

seguro, principalmente para 

mulheres e pessoas LGBTQIA+. 

Além disso, ao longo do ano 

trabalhamos temas como 

acessibilidade e desenvolvimento 

de PCDs e implementados rodas 

de conversa sobre os temas 

Carreira Feminina, LGBTQIA+, 

étnico-racial, PCD e gerações.  

O objetivo foi colocar em 

discussão cada uma das 

temáticas, assim como seus 

conceitos e terminologia 

relacionadas, e construir de 

forma conjunta boas práticas 

no ambiente organizacional.

A NTS vem promovendo ações para aumentar a 
diversidade de gênero. Uma dessas medidas foi a assinatura 
dos Princípios de Empoderamento das Mulheres – WEPS 
(sigla em inglês para Women’s Empowerment Principles).  
A plataforma da ONU tem o objetivo de orientar as empresas 
a empoderar as mulheres e fomentar a equidade de gênero 
em todas as instâncias do negócio, incluindo a cadeia de 
valores e as comunidades onde atuam.

A NTS integra a lista de signatários  
globais da plataforma da WEPS da ONU
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Perfil da Diversidade

Percentual de empregados por gênero que integram os órgãos 
de governança em cada uma das categorias de diversidade

Percentual de empregados por faixa etária que integram os órgãos 
de governança em cada uma das categorias de diversidade

Homens

Abaixo de 
30 anos

Acima de  
50 anos

Entre 30  
e 50 anos

Mulheres

Total

2019 60%

2020 75%

2021 80%

2019 0%

2020 0%

2021 0%

2019 40%

2020 75%

2021 20%

2019 40%

2020 25%

2021 20%

2019 60%

2020 25%

2021 80%

2019 100%

2020 100%

2021 100%

405-1, 103-2, 103-3
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Número de empregados e percentual por categoria funcional em 
cada uma das seguintes categorias de diversidade

Homens

Homens

Homens

Homens

Homens

Homens

Homens

Diretoria

Gerência

Chefia/coordenação

Administrativo 

Técnica/supervisão

Aprendizes

Total

Mulheres

Mulheres

Mulheres

Mulheres

Mulheres

Mulheres

Mulheres

2019 2 4%

2020 3 2%

2021 4 2%

2019 15 29%

2020 16 10%

2021 18 11%

2019 6 12%

2020 14 9%

2021 14 8%

2019 27 52%

2020 51 32%

2021 54 32%

2019 0 0%

2020 76 47%

2021 80 47%

2019 2 4%

2020 1 1%

2021 0 0%

2019 52 100%

2020 161 100%

2021 170 100%

2019 2 6%

2020 1 2%

2021 1 2%

2019 2 6%

2020 3 7%

2021 4 8%

2019 2 6%

2020 0 0%

2021 1 2%

2019 25 71%

2020 36 80%

2021 41 77%

2019 1 3%

2020 3 7%

2021 4 8%

2019 3 9%

2020 2 4%

2021 2 4%

2019 35 100%

2020 45 100%

2021 53 100%
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Treinamento e Desenvolvimento de Carreira
404-1, 404-3, 103-2, 103-3

404-1

A NTS possui uma cultura de 

desenvolvimento e aprendizado 

contínuo. Para isso, cada 

profissional possui um Plano  

de Desenvolvimento Individual 

(PDI) acordado previamente  

com seu gestor direto a partir 

do resultado das avaliações  

de desempenho anuais, contendo 

participações em feiras e 

congressos, desenvolvimento  

de habilidades técnicas  

e comportamentais.

Além disso, possuímos  

um plano corporativo  

de treinamento envolvendo  

ações de Liderança, Compliance, 

Saúde e Segurança, Cultura, 

entre outros.

Todos os novos profissionais são 

recebidos com um treinamento 

de integração visando à rápida 

ambientação na empresa e  

com os processos e atividades 

que serão desempenhadas.

2019 2020 2021

Gênero Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Total de 
empregados 56 38 94 161 45 206 170 53 223

Horas de 
treinamento 3.397 2.407 5.804 2.684 874 3.558 31.065 3.409 34.474

Média de 
 horas de 

treinamento
60,7 63,3 61,7 15,9 20,3 17,3 182,74 48,01 154,6

Média de horas de treinamento por gênero
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404-1Média de horas de treinamento por categoria funcional

2019

Categoria funcional Diretoria Gerência Chefia/
coordenação

Técnica/
supervisão Administrativo Total

Total de empregados 4 17 8 1 52 87

Horas de treinamento 147 845 529 0 4.283 5.804

Média de 
 horas de treinamento 24,5 52,8 66,1 0 66,9 61,7

2020

Categoria funcional Diretoria Gerência Chefia/
coordenação

Técnica/
supervisão Administrativo Total

Total de empregados 4 19 14 79 90 206

Horas de treinamento 47 429 598 4.706 1.929 7.709

Média de 
 horas de treinamento 11,8 30,6 39,9 62,7 18,7 36,5

2021

Categoria funcional Diretoria Gerência Chefia/
coordenação

Técnica/
supervisão Administrativo Total

Total de empregados 5 22 15 84 97 223

Horas de treinamento 81 406 637 29.755 3.595 34.474

Média de 
 horas de treinamento 10,13 20,30 39,81 365,31 51,36 486,91
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Avaliação de Desempenho
404-1, 404-3, 103-2, 103-3

Em 2021 a NTS implantou o 

sistema Oracle HCM Cloud para 

os processos de gestão de 

metas, avaliação de 

desempenho, plano de 

desenvolvimento individual e 

treinamento. O sistema ajudará 

nossa equipe a ter uma 

interação com mais rapidez e 

eficiência, melhorando a 

experiência dos nossos 

empregados.

Através do sistema Oracle  

é possível acessar a Trilha  

de Formação Técnica para 

Operadores de CCO, Técnicos  

de Gasodutos, Técnicos de 

Segurança do Trabalho e 

Técnicos de Inspeção. Composta 

por diversos cursos, a trilha 

conta ainda com avaliação 

final de aprendizagem, cujo 

resultado condiciona a 

certificação  

dos participantes.

Apesar de destinado à 

Formação Técnica, o conteúdo 

da trilha está disponível para 

toda a companhia, visando a 

capacitação e o aprimoramento 

de competências técnicas para 

uma entrega de resultados 

sustentáveis, seguros  

e aderentes à estratégia  

da NTS, com foco na  

excelência operacional.
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Ao longo de 2021, a NTS manteve um cuidado constante 
com todos os seus empregados e familiares. Para isso, 
disponibiliza uma série de soluções:

Ações de enfrentamento da Covid-19

Disponibilização de mobiliário para 
ser utilizado em casa no período 

de teletrabalho.

Envio de dicas de ergonomia.

Oferta de aulas de ginástica 
e alongamento online.

Suporte psicológico para as 
equipes e seus familiares.

Realização de campanha de 
vacinação contra a gripe.

Envio de bolo na residência dos 
empregados no dia de seus 

aniversários.

Envio de flores para a residência 
 no Dia das Mães.

Realização de reuniões  
do CEO e liderança da NTS  

com 100% da equipe.

Formação e desenvolvimento 
contínuo das equipes por meio 
de treinamentos realizados na 

modalidade online.

Entrega de kit de integração e 
computador na residência dos 

novos empregados.
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O futuro se faz no presente

Com o objetivo de dialogar e 

trocar experiências com os jovens 

profissionais que vão construir a 

história da indústria de óleo e gás 

no futuro, a NTS patrocinou o 

Young Summit Rio Oil & Gas, 

evento organizado pelo Instituto 

Brasileiro de Petróleo (IBP) que 

conectou toda a indústria às 

novas gerações, fomentando a 

construção de um espaço cada 

vez mais inovador, transparente, 

diverso e sustentável. 

A convenção teve como tema  

“O Futuro se faz no presente - 

participe da construção do novo 

amanhã”, e promoveu mais  

de 20 horas de mesas redondas  

e debates com foco em  

carreira, diversidade e  

inclusão, empreendedorismo 

e transformação digital  

e sustentabilidade. 

Estagiários e jovens aprendizes 

da NTS assistiram às rodas de 

conversa diretamente da Fábrica 

de Startups, onde o conteúdo  

era enviado para o hub da Rio Oil  

& Gas. Lá, nossos jovens talentos 

puderam trocar experiências 

com os palestrantes e participar 

dos debates com perguntas.
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Encontro anual

Além da comemoração dos 4 anos 

da empresa, o encontro anual da 

NTS também foi realizado em 

2021, em uma versão on-line. Nele 

foram destacadas a primarização 

e o Programa Long Term, 

reunindo lideranças, suas equipes 

e terceiros, que aproveitaram o 

momento para reforçar o 

sentimento de integração. 

Ambiente de trabalho

Em 2021, a NTS consolidou mais uma vez os resultados da 
pesquisa Great Place to Work, sendo certificada e superando 
o resultado obtido em 2019. Registramos 84% de satisfação 
na percepção dos empregados e adesão de 94% dos nossos 
colaboradores, que participaram voluntariamente da pesquisa 
e manifestaram seu orgulho de pertencer ao nosso time.

A participação nessa pesquisa é fundamental para 
entendermos o que está bom, o que pode ser melhor 
e o que precisamos mudar para aprimorarmos o nosso 
ambiente de trabalho. Para 2022, já temos um plano de ação 
estruturado e aprovado pela diretoria para que a experiência 
do colaborador seja exponenciada e para trabalharmos 
melhorias em relação ao volume de trabalho, remuneração, 
reconhecimento e diversidade.
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Saúde e Segurança do Trabalho

Com o objetivo de construir um ambiente ainda mais seguro na NTS, 

criamos o programa Zero Harm, que busca o dano zero, reafirmando 

o compromisso de que a segurança de todos seja sempre a prioridade 

máxima. O programa é composto por um comitê, envolvendo a liderança 

da empresa e outros 3 subcomitês, atuando nos seguintes pilares:

Para atingir esses objetivos, adotamos sistemas e práticas de gestão de 

saúde, segurança, meio ambiente e qualidade em todas as operações, 

assegurando o entendimento estratégico das questões relativas a esses 

temas, fundamentais para atingir os resultados esperados pela companhia.

Com a primarização das operações, reforçamos a estrutura de nossa 

área de saúde com a mobilização de um serviço de apoio em nossa sede, 

a ampliação do serviço de suporte clínico e psicológico, a contratação  

de médico de trabalho dedicado e a ampliação de serviços de saúde 

ocupacional em diversas localidades ao longo da malha de gasodutos. 

Desde 2020 temos um grupo multidisciplinar responsável por criar ações 

de cuidado preventivo com a saúde de todos os empregados da NTS, 

considerando a importância do bem-estar para garantir um ambiente 

de trabalho colaborativo e de alta performance.

   Nossas instalações: melhorar ambientes e equipamentos por meio de 
tecnologia e inovação para evitar qualquer tipo de incidentes de alto risco.

   Sistema de gestão integrada: implantação de sistema para melhorar 
nossas práticas e procedimentos.

   Nossa gente: desenvolvimento das equipes para transformar a cultura 
de segurança da NTS.
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Sistema de gestão de saúde, segurança do 
trabalho e meio ambiente

403-8, 103-2, 103-3

O sistema de gestão integrada 

da NTS está em fase de 

implementação. Suas políticas, 

normas, procedimentos e 

instruções de trabalho de saúde 

e segurança foram elaborados e 

divulgados. Qualquer empresa que 

participa de um processo de 

contratação para atividades com 

exposição a risco significativo, 

apresenta seu sistema de gestão 

para NTS. Este sistema é avaliado 

e aprovado pela equipe de saúde, 

segurança e meio ambiente, 

atestando sua adequação com as 

normas e exigências internas. 

A certificação externa do sistema 

de gestão integrado da NTS  

está prevista para o 2023. 

Contudo, realizamos a gestão 

interna das empresas 

contratadas periodicamente  

por meio de auditorias com base  

em seus sistemas de gestão. 

Importante ressaltar que,  

em 2021, não houve qualquer  

caso de óbito ou doenças 

profissionais para empregados  

e contratados da NTS.

2019 2020 2021

Número de empregados* e trabalhadores que  
não são empregados, mas cujo trabalho e/ou local  
de trabalho é controlado pela organização que  
estão cobertos por esse sistema

1012 216 1322

Número de empregados* e trabalhadores que não são 
empregados, mas cujo trabalho e/ou local de trabalho 
é controlado pela organização que estão cobertos por 
esse sistema que tenha sido auditado internamente.

931 0** 461

Número de empregados* e trabalhadores que não são 
empregados, mas cujo trabalho e/ou local de trabalho 
é controlado pela organização que estão cobertos por 
esse sistema que tenha sido auditado internamente ou 
certificado por uma parte externa.

694 0** 851

Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente

*Empregados: funcionários próprios da NTS.
 Trabalhadores: o conjunto da força de trabalho da companhia, incluindo terceirizados.
** em 2020 não houve auditoria interna pois os procedimentos do SGI estavam em implementação.



Relatório de Sustentabilidade 2021 64

Em 2021, realizamos o 

levantamento de aspectos e 

impactos ambientais de todas 

as atividades da NTS, inclusive 

relacionados com a geração de 

incômodo, risco ou impacto para 

a comunidade do entorno. Pela 

metodologia desenvolvida, todos 

foram classificados como não 

significativos, ou seja, com baixo 

potencial ou baixa frequência/

probabilidade de ocorrência.

Foram considerados nesse 

levantamento emissão de 

material particulado, emissão de 

gases de combustão, geração de 

ruído, geração de vibração, 

potencial de incêndio, potencial 

de incêndio florestal e potencial 

de explosão.

No segundo semestre de 2021,  

a NTS iniciou uma nova etapa  

de sua estratégia de 

relacionamento com as 

comunidades com a contratação 

de serviços de gestão social 

para apoio da execução  

da estratégia de 

Responsabilidade Social e 

engajamento de stakeholders.

Destacamos especialmente 

a entrada de comunicadores 

sociais em campo para apoiar  

a realização das obras de 

manutenção dos gasodutos, 

ampliando a presença da 

empresa nas comunidades  

da área de influência direta  

da faixa, apresentando a NTS  

e criando um canal direto  

de comunicação. Além disso,  

é feita a divulgação do telefone 

168, canal de atendimento 24 

horas. A NTS recebe relatórios 

mensais de acompanhamento 

das ligações e responde 

diretamente os chamados sob 

sua responsabilidade.

Comunidade e meio ambiente
413-1, 413-2, 102-12, 103-2, 103-3

Destacamos 
especialmente 
a entrada de 
comunicadores 
sociais em campo 
para apoiar  
a realização das 
obras de 
manutenção dos 
gasodutos
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Também desenvolvemos uma 

programação de atuação 

presencial, de acordo com o 

calendário de obras, elencando 

aquelas de maior impacto na 

comunidade para a emissão de 

comunicados porta em porta e 

de reuniões com os proprietários 

das áreas de servidão por onde 

passam os dutos.

Paralelamente foram iniciados 

os diagnósticos sociais, a partir 

do segundo semestre de 2021, 

priorizando o levantamento  

de dados e reconhecimento da 

realidade social, iniciando pelos 

municípios prioritários para  

a empresa, dos quais seis já 

foram totalmente mapeados. 

A metodologia empregada,  

além de levantar dados 

socioeconômicos relevantes 

para a tomada de decisões 

estratégicas, prevê entrevistas 

com as lideranças formais  

e informais das áreas de 

influência direta dos dutos,  

de forma a entender seus 

anseios e opiniões, 

estabelecendo uma relação  

de confiança e diálogo para  

a formação de parcerias  

e desenho de ações que  

possam futuramente mitigar 

os impactos. 

São mapeados também os 

equipamentos sociais e de 

saúde, organizações sem fins 

lucrativos e iniciativas locais 

para o estabelecimento de 

parcerias futuras que possam 

ser integradas ao programa  

de investimento social da NTS.

A meta para 2022 é aprimorar 

esse processo com a criação de 

um plano de engajamento social, 

no qual todas as atividades 

desenvolvidas pela NTS, por  

seus diversos departamentos 

que tenham relacionamento  

com a comunidade, possam 

estar orquestradas e alinhadas 

com os compromissos e valores 

da empresa, junto a esse  

público de extrema relevância.
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Esporte R$3.1mi

Cultura R$11.7mi

Investimento em projetos sociais
201-4, 103-2, 103-3

Em 2019, a NTS e o Instituto da 

Criança firmaram uma parceria 

para estruturar uma base de 

dados formada por indicadores 

sociais dos 92 municípios no 

entorno das operações da 

companhia para orientar  

o investimento em projetos  

sociais patrocinados por Leis  

de Incentivo Fiscal nessas 

localidades. Hoje a NTS  

conta com um Programa de 

investimento social privado  

que patrocinou mais de 60 

iniciativas, beneficiando as 

comunidades destes municípios. 

Em 2021 o investimento social  

da NTS somou R$ 20,5 milhões 

destinados ao patrocínio de 

projetos selecionados via edital 

público, à Orquestra Sinfônica 

Brasileira (OSB) e ao seu projeto 

Conexões Musicais. Ao todo  

31 projetos sociais receberam 

apoio por meio das leis de 

incentivo ao esporte, à saúde 

(Pronon/Pronas), à infância e 

adolescência, ao idoso e à 

cultura.

Projetos por ano pelas leis de incentivo fiscal

2019        2020    2021

Investimento Social  2021

401-1

Cultura

Esporte

Infância

Idoso

Pronon

1

4 4 4
5

7
8 8

10
9

4

1

total: 9 total: 25       total: 31

Total: R$20.5mi

Infância

Idoso

R$3.6mi

R$2.1mi
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Projetos executados em 2021

Entre a etapa de pagamento do 

patrocínio de projetos por leis 

de incentivo e a sua efetiva 

execução, existem diversas 

etapas a serem superadas. Esse 

processo também é monitorado 

pela NTS que se aproxima de 

cada iniciativa, acompanhando  

o andamento das atividades.  

Em 2021, 16 projetos iniciaram 

sua execução, dos quais  

13 já apresentaram resultados. 

São eles:

NOME DO PROJETO INSTITUIÇÃO LEI

Plano Anual OSB -  
Projeto Conexões Musicais Orquestra Sinfônica Brasileira Cultura

Judô mais que ouro Instituto SOS Reviver Esporte

Ginástica Rítmica Mauá - Ano I Tryade - Educação,  
Esportes E Cultura Esporte

Literatura Acessível Instituto Superar Cultura

Espaço ADAV:  
Programa Qualidade de Vida

Associação a Casa de  
Helena Antipoff – ADAV Idoso

Projeto reforma e revitalização do 
espaço físico interno e externo do 
NAEPT

NAEPT - Núcleo Assistencial  
Espírita Paz e Trabalho Idoso

Reforma da Lavanderia NAEPT - Núcleo Assistencial
Espírita Paz e Trabalho Idoso

Saúde integral  
para qualidade de vida Fundação Julita Infância

Projeto Condomínio Cultural Instituto Dagaz Infância

Oficinas Culturais Instituto Brantz Social Infância

Inclusão de crianças e adolescentes 
diagnosticados com TEA (Transtorno  
do Espectro Autista)  
pela Equoterapia

Associação de Reabilitação e 
Equoterapia Coração Valente Infância

Comer Bem Faz Bem Instituição Beneficente  
Lar De Maria Infância

Orquestrando o Futuro Instituto Ramacrisna Infância
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Com os 13 projetos desenvolvidos ao longo de 2021 foram 
beneficiadas diretamente 11.256 pessoas, sendo a maioria composta 
por crianças e adolescentes, com déficit de escolaridade, vivendo em 
localidades de baixa infraestrutura e elevados índices de violência.

Beneficiários Diretos

Faixa etária - Beneficiários diretos

Perfil - Beneficiários diretos*

1 - 11 anos
(infância)

12 - 17 anos
(adolescência)

18 - 29 anos
(juventude)

30 - 59 anos
(adulto)

60 anos  
ou mais
(idoso)

12

10

8

6

4

2

2 4 6 8 10

11
10

2
3

1

Vivem em meio rural

Vivem em localidades 
com baixa infraestrutura

Possuem doença ou 
condição crônica

Outros

Possuem baixa 
escolaridade

Carecem de formação 
profissional

Pessoas com deficiência

Vivem em localidades 
com altos índices  

de violência

*Esse perfil de beneficiados foi indicado pelos gestores dos projetos em execução em 2021. O eixo 
numérico representa o número de vezes que o traço do perfil do beneficiado pela projeto foi elencado 
pelos gestores. 
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Seguimos atentos ao nosso papel 
social diante da pandemia de Covid-19

Diante da crise sanitária  

de 2021, decorrente da 

continuidade da pandemia de 

Covid-19, a NTS implementou 

novamente um projeto de ajuda 

humanitária, desta vez voltado 

para a doação de 33 mil cestas 

de alimentos e higiene, com o 

objetivo de apoiar as famílias 

localizadas próximas da faixa a 

enfrentar as consequências da 

perda de emprego e diminuição 

de renda. 

Formamos também parceria 

com o movimento “Unidos pela 

Vacina”, liderado pelo grupo 

Mulheres do Brasil, com o 

objetivo de oferecer apoio 

logístico e estrutural aos 

municípios, acelerando o 

programa de vacinação da 

população brasileira. Nesse  

eixo foram doados mais de 

1 milhão de itens de equipamentos 

de proteção individual para  

18 municípios, nos estados  

do sudeste onde a NTS atua.

Em parceria com o projeto 

“Salvando Vidas” do BNDES, 

instalamos duas usinas de 

oxigênio em Suzano e Barbacena 

para aumentar a capacidade 

dos hospitais locais para 

atendimento da população  

com doenças respiratórias.
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Esses eixos guiaram nossas 

ações de responsabilidade 

social em 2021, para os quais 

destinamos R$ 6 milhões.  

Nossos colaboradores foram 

envolvidos e apoiaram com 

doações voluntárias duas de 

nossas principais comunidades 

de relacionamento, com cestas 

de alimentos e presentes de 

Natal, alcançando 221 famílias 

em Juiz de Fora e Japeri. 

Ao fim de 2021, outras 11 mil 

famílias foram apoiadas em  

35 comunidades, localizadas no  

Rio de Janeiro, em Minas Gerais 

e em São Paulo. Dessa forma  

as consequências visíveis  

da pandemia da Covid-19 

orientaram uma parte das 

nossas ações de responsabilidade 

social que se estenderam 

também ao público interno  

de colaboradores.

Esses eixos guiaram nossas 
ações de responsabilidade 
social em 2021, para os quais 
destinamos R$ 6 milhões. 
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A NTS preza pela colaboração  

no ambiente setorial e participa 

ativamente dos debates de 

questões-chave para o 

amadurecimento do setor do 

gás natural no Brasil. Para isso, 

participa de entidades 

importantes para o 

desenvolvimento de um ambiente 

regulatório que gere segurança 

nos projetos de transporte  

de gás natural e para o 

desenvolvimento de uma 

indústria competitiva e 

sustentável, como a ATGÁS 

(Associação de Empresas de 

Transporte de Gás Natural  

por Gasoduto) e o IBP (Instituto 

Brasileiro de Petróleo e Gás).

A ATGÁS é responsável  

pela representação das 

transportadoras em discussões 

com os stakeholders do setor, 

como órgãos reguladores  

(ANP e reguladores estaduais), 

órgãos governamentais MME, 

EPE, MECON, entre outros) e 

principais associações (ABEGAS, 

ABRACE, IBP, entre outros).

A Associação atuou 

intensamente em diversas 

frentes ao longo de 2021, com 

destaque para a representação 

das transportadoras nas 

discussões da Lei do Gás junto  

a parlamentares e diferentes 

órgãos do governo. Além disso, 

há comitês na ATGÁS, dos quais 

a NTS participa, dedicados a 

outros temas como: integridade 

de dutos, questões jurídicas  

e tributárias. 

O IBP que cumpre o papel  

de conectar toda a indústria  

de óleo e gás, disseminando 

conhecimento, incentivando  

a pesquisa, promovendo eventos 

e conferências icônicos do setor 

é um importante parceiro da 

NTS, oferecendo oportunidade 

para a aproximação da empresa 

com os principais players do 

mercado, além do engajamento 

em discussões com temas 

relevantes e prioritários da 

nossa atuação como a inovação 

tecnológica, e a sustentabilidade, 

entre outros assuntos.

Relacionamento Setorial
102-12, 102-13
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Esta responsabilidade  

é transversal a toda a 

companhia, desde a manutenção 

das operações, até o 

desenvolvimento de novas 

atividades. Nossas ações 

respeitam rigorosos padrões  

de segurança, mitigam 

externalidades ambientais e 

potencializam benefícios sociais 

inerentes as suas atividades.

Por isso, a cada empreendimento, 

estudos e programas são 

desenvolvidos para identificar  

e avaliar impactos nas 

comunidades, fauna e flora,  

solo, recursos hídricos e no ar. 

Além disso, são propostas 

medidas para eliminar, minimizar 

ou compensar impactos 

negativos. A integração do 

empreendimento à localidade  

é uma premissa vital da NTS.

Respeito ao  
meio ambiente  
e à vida é um valor 
inegociável da NTS.
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P.1. Público Interno

P.2. Comunidade

P.3. Sociedade

M.1. Prevenção  
a Poluição

M.2. Ecoeficiência

M.3. Biodiversidade

M.4. Mudanças 
Climáticas

G.1. Integridade

G.2. Fornecedores

G.3. Qualidade

G.4. Inovação

Pessoas Meio AmbienteGovernança

Plano de Sustentabilidade 2021-2025

Para ser reconhecida como uma 

empresa de classe mundial pela 

excelência na gestão do 

transporte de gás natural, 

liderando a transformação 

deste setor no Brasil, temos que 

estar conectados a essa nova 

visão do mercado. Assim, 

contamos com o Plano de 

Sustentabilidade NTS 2021-2025, 

que estabelece metas, 

indicadores estratégicos, 

métricas e práticas que  

devem orientar as ações  

da NTS neste período. 

O plano contempla ações  

a serem executadas em  

3 dimensões, que por sua vez 

foram divididas em 11 eixos 

temáticos. Os temas definidos 

para cada eixo visam atingir os 

objetivos estratégicos do plano 

de sustentabilidade.
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  Consolidar até 2025 nosso posicionamento como 
empresa comprometida com o “Zero Harm” (Zero Dano 
em português) a empregados próprios e terceirizados, 
disseminando políticas, procedimentos e processos, a partir 
da capacitação de público interno e reforço da cultura.

  Ser reconhecida no entorno de nossa operação como 
uma companhia comprometida com o cuidado e o 
desenvolvimento das comunidades onde operamos, por meio 
do engajamento de nossas partes interessadas.

  Ser reconhecida como uma empresa que estimula o bem-
estar, a qualidade de vida e a satisfação de público interno, 
fomentando a atração e retenção de talentos, a diversidade 
& inclusão, ambiente positivo e o cuidado genuíno.

Pessoas
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  Estabelecer e disseminar até 2025 processos de gestão 
ambiental, bem como seus controles a fim de monitorar 
com eficiência os impactos da operação e mitigá-los 
conforme requerido pelas principais normas e padrões 
referentes ao tema.

  Seguir garantindo o atendimento às condicionantes, 
com especial atenção às questões de biodiversidade e 
prevenção à poluição.

Meio ambiente
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  Incrementar até 2025 os processos de gestão da 
qualidade com foco na primarização e no novo mercado 
do gás, gestão de riscos, integridade e boas práticas de 
governança, fomentando a inovação e nos tornando 
referência no setor em termos de operação.

  Estabelecer até 2025 um programa formal de 
qualificação e desenvolvimento de fornecedores, 
destacando as questões de segurança, integridade 
(compliance) e direitos humanos. 

Governança

102-9



Relatório de Sustentabilidade 2021 78

   Prevenção à poluição 
Elaboração de procedimentos e treinamento de empregados, além 
das contratações de empresa licenciada para o monitoramento de 
águas e efluentes. Início do processo de contratação

   Ecoeficiência das operações  
Controle e acompanhamento dos indicadores ambientais das 
empresas contratadas para realização de obras e projetos.

   Mitigação de impactos e manutenção da biodiversidade  
Levantamento dos aspectos e impactos ambientais de todas as 
atividades da NTS. Mapeamento das áreas protegidas para prevenção 
de possíveis impactos ambientais, decorrentes de intervenções locais.

Plano de Sustentabilidade 2021-2025

A NTS está consolidando sua 

gestão ambiental por meio da 

atualização dos procedimentos, 

contratações de serviços e 

aquisições de equipamentos,  

para controle de todos os 

processos e assim desenvolver 

programas com metas 

ambientais alinhadas ao Plano  

de Sustentabilidade 2021-2025.

Ao longo de 2021 trabalhamos nas seguintes 
ações dos 4 eixos da dimensão Meio Ambiente:
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Licenciamento Ambiental

O Licenciamento Ambiental 

permite o desenvolvimento das 

atividades da companhia em 

conformidade com a legislação, 

durante todo o seu ciclo de vida. 

Neste processo, é efetuado o 

acompanhamento do 

atendimento aos requisitos 

legais, do cumprimento às 

condicionantes ambientais, da 

execução de programas 

ambientais e, por fim, dos prazos 

estabelecidos para  

os requerimentos de renovação 

das Licenças de Operação.

A NTS obteve junto ao IBAMA a 

Autorização Ampla para 

execução de atividades de 

manutenção em gasodutos e 

respectivas faixas de servidão. 

Tal autorização vinha sendo 

solicitada e alinhada com  

o órgão desde 2019 e possibilitou 

à NTS muita celeridade para a 

execução das obras e atividades 

tanto nos gasodutos, quanto 

nas faixas, sem perder a 

qualidade ambiental de seus 

processos.
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Impacto socioambiental 
das operações no entorno

O possível impacto socioambiental 

nas proximidades de nossas 

operações está entre os temas 

materiais que guiam nossa 

atuação. Dessa forma, em todas 

as intervenções realizadas na 

malha da NTS é exigido realização 

de treinamento da equipe quanto 

à proibição de capturar, 

comercializar, guardar ou 

maltratar qualquer espécie  

de animais silvestres ou 

domésticos, bem como extração, 

comercialização e cultivo  

de espécies vegetais nativas.

O acesso à floresta nativa ao 

longo do traçado dos gasodutos 

permanece como antes da obra de 

construção, bem como os recursos 

hídricos. Não houve qualquer multa 

ou registro de não conformidade 

significativo relacionados ao 

atendimento das legislações ou 

condicionantes ambientais em 2021. 

Está em processo de contratação 

um estudo para levantamento de 

todas as Unidades de conservação 

e Áreas de Proteção Ambiental  

ao longo da malha da NTS.

Sobre impactos ambientais 

significativos relacionados à 

biodiversidade, identificamos 

somente um direto e positivo,  

a realização de reflorestamento 

decorrente de termos  

de compromisso ou  

compensação ambiental.

304-2, 103-2, 103-3
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Habitats protegidos ou restaurados

O Programa de Restauração 

Florestal da NTS promove a 

restauração de florestas nativas 

em áreas antropizadas e a 

compensação da vegetação 

suprimida durante a instalação ou 

a operação dos empreendimentos. 

Assumimos um compromisso de 

restaurar e compensar mais de 

1000 hectares distribuídos nos 

estados de Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais. Atualmente, 

prosseguimos com monitoramento 

e manutenção de áreas de 

restauração florestal de 

aproximadamente 720 hectares, 

dos quais 545 já foram 

restaurados e submetidos à 

avaliação dos órgãos ambientais.

Daquele total, 10 hectares estão 

inseridos em área de manguezal,  

os quais se encontram 

integralmente em manutenção. 

Nesse projeto, mais de 25 mil 

mudas já foram plantadas.

Já o projeto de Compensação 

Florestal da NTS promove o 

pagamento de serviços ambientais 

prestados por meio da servidão 

ambiental perpétua em área de 

terceiros para conservação de 

“floresta em pé” e a regularização 

fundiária em Unidades de 

Conservação, com posterior 

doação ao poder público, de 

aproximadamente 230 hectares. 

Adicionalmente, cerca de 85 

hectares no estado do Rio de 

Janeiro serão preservados por 

meio de mecanismo financeiro.

304-3, 103-2, 103-3

Assumimos um 
compromisso de 
restaurar e 
compensar mais 
de 1000 hectares 
distribuídos nos 
estados de Rio de 
Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais
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Em 2021, realizamos o 

levantamento de aspectos e 

impactos ambientais de todas 

as atividades da NTS, inclusive 

relacionados à geração, gestão 

e destinação de resíduos. Pela 

metodologia desenvolvida, todos 

foram classificados como não 

significativos, ou seja, com baixo 

potencial ou frequência/

probabilidade de ocorrência. 

Também treinamos todos  

os empregados a respeito  

da conscientização sobre  

a geração de resíduos, gestão  

e destinação adequada.

A partir da primarização das 

atividades pela NTS foi iniciado  

o levantamento da geração  

de resíduos em cada unidade, 

para iniciar um diagnóstico  

e propor medidas de redução.  

A partir desse diagnóstico, 

serão desenvolvidas políticas, 

programas e metas 

relacionados a esse tema.

A geração de resíduos das 

contratadas segue o Padrão  

de Gestão Ambiental em  

Obras e Projetos, além do 

desenvolvimento de Plano de 

Gerenciamento (PGRS) próprio  

e acompanhamento das 

destinações por meio de 

manifestos de transporte  

de resíduos (MTR).

Gestão de resíduos
306-1, 306-2, 306-3, 306-5, 103-2, 103-3
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Resíduos Gerados

Em julho de 2021, quando 

passamos a operar nossos 

próprios ativos, passamos a 

contabilizar os resíduos sólidos 

perigosos e não perigosos 

gerados nas operações.  

Percebe-se o nítido aumento  

da geração que decorre desse 

fato. Até julho de 2021 foram 

consideradas apenas as gerações 

de contratadas. Após esse  

mês somou-se a geração  

de contratada com a geração  

da operação própria. Para  

os resíduos da operação,  

foi considerado o peso estimado 

dos resíduos nessa soma,  

obtido por meio do controle  

de emissão de MTRs (manifesto 

de transporte de resíduos).

 (em toneladas) 2019 2020 2021

Resíduo sólido 235,75 30,51 287,03

Resíduo perigoso 47,65 29,32 314,42

Total 283,4 59,83 601,45
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*O indicador passou a ser contabilizado em 2021. As informações das tabelas acima se 
referem somente à geração de resíduos da operação própria a partir de julho de 2021.

Resíduos destinados para disposição final (em toneladas)

Resíduos perigosos destinados para disposição final (em toneladas)

Resíduos não perigosos destinados para disposição final (em toneladas)

2021*

Lâmpadas queimadas 0,01

Água oleosa 248,34

Resíduos diversos contaminados com tintas e óleos  
(filtros, mantas, trapos, embalagens) 0,79

Resíduo eletrônico 0,2

Efluente sanitário 108,94

Resíduos não recicláveis - Lixo comum 13,23

Total 371,51

2021*

Incineração (com recuperação de energia) 0

Incineração (sem recuperação de energia) 0

Confinamento em aterro 13,23

Outras operações de disposição 108,94

Total 122,17

2021*

Incineração (com recuperação de energia) 0

Incineração (sem recuperação de energia) 0

Confinamento em aterro 0

Outras operações de disposição:

     • Blendagem para Coprocessamento 0,99

     • Descontaminação de Lâmpadas 0,01

     • Tratamento de efluentes 248,34

Total 249,39
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O uso de água faz parte de 

nossos processos, sendo um 

tema de gestão da Companhia 

tanto na sede como nos ativos  

e contratadas. Na sede só há 

consumo de água potável que  

é fornecida pela concessionária 

local (CEDAE), exceto em 

situações especiais. Já nos 

ativos da Companhia há 

captação de poço em alguns  

e abastecimento por caminhão 

pipa ou concessionárias em 

outros; e ainda há casos de 

captação superficial.

O uso no processo se dá nos 

aquecedores, além de torneiras 

e sanitários, quando existentes, 

e jardinagem. Nos casos em que 

há captação é preciso ter a 

outorga do órgão licenciador  

e tratamento para garantir  

os padrões de potabilidade e/ou 

exigidos pelo processo industrial.

Ao iniciar a gestão de nossos 

ativos, em julho 2021, realizamos 

a contratação de uma empresa 

licenciada para implantação do 

monitoramento e da gestão de 

recursos hídricos e efluentes. 

Eficiência hídrica 
303-1, 303-3, 303-4, 303-5

2021

Água para consumo (m³) 2.390 (2,39ML)

Descarte (m³) 2.550 (2,55ML)

Consumo no período (m³) 450 (0,45ML)

Compra de terceiros (concessionária local – captação superficial)
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Água captada (m3) 2019 2020 2021

TOTAL 1.469,99 2.931,05 3.001,65

Descarte de efluentes (m3) 2019 2020 2021

TOTAL 1.467,4 2.860,2 2.550

Em julho de 2021, a NTS passou a operar seus próprios ativos (primarização das 

operações). A partir dessa data, passaram a ser contabilizadas as captações 

decorrentes das unidades operacionais, antes disso, contabilizava-se apenas a 

captação de água da sede da empresa.

Possuímos somente uma unidade que realiza descarte de efluentes em corpo hídrico. 

Para esse caso são realizadas análises frequentes de condições e padrões de 

lançamento, atendendo as legislações federais e estaduais aplicáveis.

Captação de água

Descarte de efluentes
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Energia  

Em 2021, ainda não existiam ações 

direcionadas para redução do 

consumo de energia. Com o 

processo de primarização de 

nossos ativos, passamos a 

monitorar o consumo de  

energia operacional em 2022, 

estabelecendo programas  

e metas para sua redução.

302-1, 302-3, 302-4, 302-5

302-1

2021*

Fontes não renováveis 517.158,13

Fontes renováveis 39.967,36

Total (MWh) 557.125,49

Consumo de energia dentro da organização(em MWh)

Intensidade 
energética 2021 
(em MWh/MMm³)
14,52 

302-3

*O indicador passou a ser contabilizado em 2021.
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Até julho de 2021 o monitoramento das emissões atmosféricas era 

realizado pela operadora dos ativos da NTS. Com a primarização das 

nossas operações, estamos implantando um plano de monitoramento de 

emissões atmosféricas e gestão de mudanças climáticas. Assim passamos 

a utilizar os indicadores estabelecidos pela GHG Protocol.

As emissões de gases de efeito estufa oriundas dos nossos processos já 

foram identificadas como um risco, e duas ações estão em progresso 

para mitigá-lo:

Em 2022 serão mapeadas as fontes de emissões de gases do efeito 

estufa para realização do primeiro inventário das emissões de GEE 

(escopo 1 e 2) em 2023. As emissões de substâncias potencialmente 

destruidoras da camada de ozônio (SDO) ainda não são monitoradas.

   Monitoramento das legislações ambientais por meio de um 
sistema informatizado.

   Levantamento das fontes de emissão de gases do efeito estufa 
e implantação de inventário anual com plano de redução.

Emissões
305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7

Emissões de GEE em tonCO2e (tonelada de CO2 equivalente) 2021*

Total de Emissões Diretas (Escopo 1) 132.442

Total de Emissões Indiretas (Escopo 2) 5.989

*O indicador passou a ser mensurado, seguindo a metodologia do 
GHG Protocol em 2021.
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102-55
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Perfil organizacional

GRI 102: Conteúdos 
Gerais 2016

102-1 Nome da Organização 19

102-2 Atividades, marcas, produtos 
e serviços 19

102-3 Localização da  
sede da organização 107

102-4 Localização das operações 19

102-5 Natureza  
da propriedade  
e forma jurídica

19

102-6 Mercados atendidos 19

102-7 Porte da organização 19

102-8 Informações  
sobre empregados  
e outros trabalhadores

51

102-9 Cadeia de fornecedores 77

102-10 Mudanças significativas na 
organização e em  
sua cadeia de  
fornecedores

As operaçõesdos ativos da 
NTS começaram em julho 

de 2021, a organização 
desse relacionamento com 

fornecedores está em 
desenvolvimento.

90

102-11 Princípio ou abordagem da 
preocupação 35

102-12 Iniciativas externas 64; 71

102-13 Participação em associações 71
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Estratégia

GRI 102: Conteúdos 
Gerais 2016

102-14 Declaração do decisor mais 
graduado da organização 4

102-15 Principais impactos, riscos e 
oportunidades 4

Ética e integridade

GRI 102: Conteúdos 
Gerais 2016

102-16 Valores, princípios, padrões e 
normas de comportamento 30

Governança

GRI 102: Conteúdos 
Gerais 2016 102-18 Estrutura de governança 27

Engajamento de stakeholders

GRI 102: Conteúdos 
Gerais 2016

102-40 Lista de grupos de 
stakeholders 17

102-41 Acordos de negociação 
coletiva

A NTS atualmente não conta 
com acordo coletivo de 

trabalho. O único acordo 
vigente aborda os funcionários 

em regime de turno de 
ininterrupto de trabalho 
que corresponde a 6% do 

efetivo. A NTS sempre esteve 
aberta à negociação. Em 2021, 

foi concluída a negociação 
com uma parcela do público, 
conforme acordado com o 

sindicato.

91

102-42 Identificação e seleção de 
stakeholders 13; 14

102-43 Abordagem para o engajamento 
dos stakeholders 18

102-44 Principais preocupações e 
tópicos levantados 13
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Prática de relato

GRI 102: Conteúdos 
Gerais 2016

102-45 Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas

 A NTS não divulga 
demonstração financeira 

consolidada, apenas 
demonstração financeira 

individual.

92

102-46 Definição do conteúdo do 
relatório e dos Limite dos tópicos 13

102-47 Lista de tópicos materiais  13

102-48 Reformulações de 
informações  Não houve. 92

102-49 Alterações no relatório Não houve. 92

102-50 Período coberto pelo 
relatório 2021 11

102-51 Data do último relatório 2020 11

102-52 Ciclo de emissão de relatórios Anual 11

102-53 Contato para perguntas 
sobre o relatório 107

102-54 Declaração de elaboração do 
relatório de conformidade com as 
Normas GRI

11

102-55 Sumário de conteúdo GRI 89

102-56 Verificação externa Não houve. 92
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Desempenho Econômico

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

 A NTS não divulga 
demonstração financeira 

consolidada, apenas 
demonstração financeira 

individual.

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 43

103-3 Avaliação da forma de gestão  43

GRI 201: Desempenho 
Econômico 2016

201-1 Valor econômico direto gerado 
e distribuído  43

201-2 Implicações financeiras e 
outros riscos e oportunidades 
decorrentes de mudanças 
climáticas

 Não houve. 93

201-4 Apoio financeiro recebido do 
governo  Não houve. 93

Desempenho Econômico

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 19

103-3 Avaliação da forma de gestão  19

GRI 203: Impactos 
Econômicos Indiretos 
2016

203-1 Investimentos em 
infraestrutura e apoio a serviços  19
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Combate à Corrupção

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 37

103-3 Avaliação da forma de gestão  37

GRI 205: Combate à 
Corrupção 2016

205-1 Operações avaliadas quanto a 
riscos relacionados à corrupção  37

205-2: Comunicação e capacitação 
em políticas e procedimentos de 
combate à corrupção

37

205-3: Casos confirmados de 
corrupção e medidas tomadas

Em 2021 não houve casos de 
corrupção, concorrência 

desleal ou de práticas 
antitruste que sejam de 

conhecimento da Companhia.

94

Concorrência Desleal

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão 
 e seus componentes 94

103-3 Avaliação da  
forma de gestão  94

GRI 206: Concorrência 
Desleal 2016

206-1 Ações judiciais  
por concorrência desleal, práticas 
de truste  
e monopólio

 Em 2021 não houve casos 
de corrupção, concorrência 

desleal ou de práticas 
antitruste que seja de 

conhecimento da Companhia.  

94
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Energia

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 95

103-3 Avaliação da forma de gestão  95

GRI 302: Energia 2016

302-1 Consumo de energia dentro da 
organização  87

302-3 Intensidade energética 87

302-4 Redução do consumo de 
energia

Em 2021, a NTS passou a 
operar seus ativos, tendo 
primarizado as operações 
e ainda não tendo gestão 

sobre o consumo energético 
operacional.

Em 2022 a NTS passará 
a monitorar o consumo 
de energia operacional, 
e, consequentemente, 
estabelecer metas de 

redução.

87; 95

302-5 Reduções nos requisitos 
energéticos de produtos e serviços 87; 95
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Água e Efluentes

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão  
e seus componentes 85

103-3 Avaliação da forma  
de gestão 85

GRI 303: Água e 
Efluentes 2018

303-1 Interações com a água como 
um recurso compartilhado 85

303-2 Gestão de impactos 
relacionados ao descarte  
de água

A NTS possui somente 
uma unidade que realiza 

descarte de efluentes em 
corpo hídrico, para esse 

caso são realizadas análises 
frequentes de condições 
e padrões de lançamento, 
atendendo as legislações 

federais e estaduais 
aplicáveis. Os resultados 
encontrados atendem a 

legislação.

96

303-3 Captação de água 85

303-4 Descarte de água 85

303-5 Consumo de água 85
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Biodiversidade

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão  
e seus componentes 80

103-3 Avaliação da forma  
de gestão 80

GRI 304: Biodiversidade 
2016

304-2 Impactos significativos de 
atividade 
s, produtos e serviços  
na biodiversidade

80

304-3 Habitats protegidos ou 
restaurados 81
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Emissões

GRI 102: Conteúdos 
Gerais 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão  
e seus componentes 88

103-3 Avaliação da forma  
de gestão 88

GRI 305: Emissõe 
s 2016

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de 
gases de efeito estufa (GEE) 88

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) 
de gases de efeito estufa (GEE) 88

305-3 Outras emissões indiretas 
(Escopo 3) de gases de efeito 
estufa

88

305-4 Intensidade de emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) 88

305-5 Redução de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) 88

305-6 Emissões de substâncias 
destruidoras  
da camada de ozônio (SDO)

88

305-7 Emissões de NOX, SOX e 
outras emissões atmosféricas 
significativas

88
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Resíduos

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites 82

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 82

103-3 Avaliação da forma de gestão 82

GRI 306: Resíduos 2020

306-1 Geração de resíduos e 
impactos significativos relacionados 
a resíduos

82

306-2 Gestão de impactos 
significativos relacionados a 
resíduos

82

306-3 Resíduos gerados 82

306-4 Resíduos não destinados para 
disposição final

 Todos os resíduos foram 
destinados. 99

306-5 Resíduos destinados para 
disposição final 82
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Conformidade Ambiental

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão  
e seus componentes 100

103-3 Avaliação da forma  
de gestão 100

GRI 307: Conformidade 
Ambiental 2016

307-1 Não conformidade com leis e 
regulamentos ambientais

Não houve qualquer 
multa ou registro de não 

conformidade significativo 
relacionado ao atendimento 

das legislações ou 
condicionantes ambientais 

em 2021. A NTS possui 
gestão dos processos 

ambientais, atendimento 
as condicionantes e 

regulamentos ambientais. 
Além disso, possui relação 

transparente com os órgãos 
ambientais, informando e 

participando-os sobre todas 
as questões sensíveis ao meio 

ambiente.

100
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Avaliação Ambiental de Fornecedores

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 101

103-3 Avaliação da forma de gestão 101

GRI 308: Avaliação 
Ambiental de 
Fornecedores 2016

308-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em critérios 
ambientais

 Os critérios de saúde, 
segurança e Meio Ambiente 

são eliminatórios na 
NTS, de forma que caso 
um fornecedor não seja 
considerado apto para o 

serviço ele é desclassificado 
do pleito. O procedimento 

PRO-SM-041- Gestão de SSMA 
para prestadores de serviços 

e o PRO-GP-005 – Avaliação 
de fornecedores dispõe sobre 

os requisitos mínimos para 
prestar serviço para a NTS e 
(ii) estabelece as regras para 

participação do programa 
anual de reconhecimento do 

melhor prestador de serviços 
em SSMA.

101

308-2 Impactos ambientais 
negativos na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas 
ambientais

101
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Emprego

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 51; 66

103-3 Avaliação da forma de gestão 51; 66

GRI 401: Emprego 2016

401-1 Novas contratações e 
rotatividade de empregados 51; 66

401-2 Benefícios oferecidos a 
empregados em tempo integral que 
não são oferecidos a empregados 
temporários

• Vale refeição/alimentação 
distribuído a todos os 
empregados, incluindo 

estagiários e jovens aprendizes. 
• Reembolso de remédio, que 
é um benefício por meio do 

qual a companhia subsidia 80% 
do valor de medicamentos 

adquiridos por empregados. 
• Plano odontológico, que é 
um benefício com diversas 
coberturas odontológicas 
para empregados e jovens 

aprendizes. 
• Seguro de Vida

• Presente de Natal para filhos 
de empregados. 

• Vale alimentação de Natal 
para empregados. 

• Auxílio Creche/babá para 
empregados. Tem como 

objetivo apoiar o funcionário(a) 
a arcar com custos inerentes 

a utilização de creche ou 
contratação de babá para 
acompanhamento e cuidado 

da criança. O benefício é 
concedido para mães, pais 

solteiros ou viúvos detentores 
da guarda da criança 

mediante devida comprovação.
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Saúde e Segurança do Trabalho

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 63

103-3 Avaliação da forma de gestão 63

GRI 403: Saúde e 
Segurança do Trabalho 
2018 

403-8 Trabalhadores cobertos por 
um sistema de gestão de saúde e 
segurança do trabalho

63

403-9 Acidentes de trabalho

Não registramos qualquer 
caso de doença ocupacional 

nem óbito de empregados em 
2021.

103

403-10 Doenças profissionais

Não registramos qualquer 
caso de doença ocupacional 

nem óbito de empregados em 
2021.

103

Capacitação e Educação

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão  
e seus componentes 56

103-3 Avaliação da forma  
de gestão 56

GRI 404: Capacitação e 
Educação 2016

404-1: Média de horas de 
capacitação por ano, por 
empregado

56

404-2: Programas para o 
aperfeiçoamento de competências 
dos empregados e de assistência 
para transição de carreira

A NTS auxilia os empregados 
em transição de carreira por 

motivo de rescisão do contrato 
de trabalho visando aumento da 

empregabilidade.

103

404-3: Percentual de empregados 
que recebem avaliações 
regulares de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

56
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 54

103-3 Avaliação da forma de gestão 54

GRI 405: Diversidade 
e Igualdade de 
Oportunidades 2016

405-1 Diversidade em órgãos de 
governança e empregados 54

Não Discriminação

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes

103-3 Avaliação da forma de gestão

GRI 406: Não 
Discriminação 2016

406-1 Casos de discriminação e 
medidas corretivas tomadas

Não temos histórico de relato 
procedente de discriminação 

do período coberto pelo 
relatório.

104
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STANDARD GRI CONTEÚDO COMENTÁRIOS PÁGINA

Comunidades Locais

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de gestão  
e seus componentes 64

103-3 Avaliação da forma  
de gestão 64

GRI 413: Comunidades 
Locais 2016

413-1 Operações com engajamento, 
avaliações  
de impacto e programas  
de desenvolvimento voltados à 
comunidade local

64

413-2 Operações com impactos 
negativos significativos – reais e 
potenciais – nas comunidades locais

64

Conformidade Socioeconômica

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e 
seus Limites

103-2 A forma de  
gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da 
forma de gestão

GRI 419: Conformidade 
Socioeconômica 2016

419-1 Não conformidade com leis e 
regulamentos na área
socioeconômica

Tivemos duas multas 
da CVM por conta de 

atraso em entrega de 
Demonstrações Financeiras 
de 2019 e 2020. Uma multa 

já foi paga (no valor de 
R$ 39.839,65) e a outra 

(no valor de R$ 36.000,00) 
estamos recorrendo 
administrativamente.
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SASB

CONTEÚDO COMENTÁRIO

IF-GU-540a.1 Número de (1) incidentes de 
pipeline reportáveis, (2) Ação Corretiva 
Pedidos (ACP), e (3) Avisos de Violação 
Provável (AVP)

Zero.

IF-GU-540a.2. Porcentagem da tubulação 
de distribuição que é (1) ferro fundido e / 
ou forjado e (2) aço não protegido

100% dos gasodutos da NTS são feitos de aço carbono API 
5L, revestidos externamente contra corrosão e ligados a um 
sistema de proteção catódica.

IF-GU-540a.3. Porcentagem de gasodutos 
(1) de transmissão e (2) distribuição 
inspecionados

~37% dos dutos de transmissão foram inspecionados (~760km).

A NTS não possui dutos de distribuição.

Os gasodutos GASBEL I, GASBEL II, GASVOL 18” e Ramal 20” 
foram inspecionados com ferramentas especiais (PIGs 
Instrumentados) no ano de 2021. Foram utilizadas ferramentas 
capazes de detectar e medir defeitos de corrosão, defeitos 
geométricos, defeitos de fabricação, trincas (GASBEL I e 
GASVOL 18”), entre outros. Já uma seção do gasoduto GASPAL 
foi inspecionada internamente com uma tecnologia capaz de 
detectar locais com concentração de tensão.

IF-GU-540a.4. Descrição dos esforços 
para gerenciar a integridade da 
infraestrutura de entrega de gás, 
incluindo riscos relacionados à segurança 
e às emissões

A NTS conta com uma robusta equipe de especialistas, 
engenheiros e técnicos na área de Integridade para a 
realização de inspeções, análises e estudos.

Indicadores Internos: Para mitigação do risco de SCC, a NTS 
segue rigorosamente um plano de escavação e inspeção feito 
pela empresa ROSEN, especialista no assunto. Esse plano leva 
em conta trincas detectadas diretamente por ferramentas 
de inspeção tipo EMAT e pontos susceptíveis ao surgimento de 
SCC. No ano de 2021 foram inspecionados e reparados, quando 
necessário, mais de 40 locais com suspeita de SCC.

Para mitigação do risco de derivação clandestina, a 
NTS concluiu em 2021 a instalação de 374 km de fitas de 
advertência e totens de sinalização nas faixas de gasodutos. 
Além disso, a Transpetro possui um robusto programa de 
patrulhamento de faixa.

Para mitigação do risco de corrosão interna, foi realizada 
passagem de PIG de limpeza em quase 50% da malha, além da  
coleta de dados de sondas e cupons de corrosão ao longo da malha.  
Essas atividades estão em linha com o planejamento da NTS.

Para a mitigação do risco de corrosão externa, a NTS realiza 
inspeções periódicas e manutenções pontuais no campo no 
sistema de proteção catódica.

Para mitigação de riscos geotécnicos, a NTS implantou o 
monitoramento remoto com satélite em toda a faixa de 
servidão para avaliação de potenciais riscos geotécnicos, além 
de um monitoramento meteorológico específico para as faixas 
de dutos.



Relatório de Sustentabilidade 2021 107

Apresentação
NTS – Nova Transportadora do Sudeste S/A

Coordenação

Consultoria GRI, conteúdo 

Revisão

Tradução

Diagramação e Imagens 

Fotografias

Praia do Flamengo, 200, 23º andar, Rio de 
Janeiro (RJ) - CEP 22210-065
www.ntsbrasil.com

Gerência de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente
Adriano Horta e Cesar Vinciprova

Keyassociados – www.keyassociados.com.br
Técnica: Giovanna Zambrini e Murilo Marques
Editorial: Daniele da Ronch e Renata Ribeiro

Elisângela Souza

Just Traduções

Kite Estratégias Digitais

Antônio Pinheiro e imagens de arquivo NTS

Para saber mais sobre nossa atuação sustentável ou 
tirar dúvidas sobre o relatório, entre em contato pelo 
e-mail contato@ntsbrasil.com

102-53

102-3


