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Abertura
Para falarmos de 2020 precisamos 
levar em conta um cenário que 
até pouco tempo pensávamos ser 
quase impossível: uma pandemia 
que nos fez repensar a forma como 
nos relacionamos, como trabalhamos 
e como vemos o futuro. 

Sendo uma cadeia de serviços 
essenciais para a economia  
e para a população, o setor  
de gás não parou. Foi um  
ano de adaptações e de muito 
aprendizado, mas continuamos 
trabalhando seguindo um 
protocolo elaborado com base 
nos mais conservadores padrões 
de saúde e segurança exigidos 
para combater a pandemia,  
de forma a manter nosso 
compromisso de fornecimento. 

Neste segundo ano de nosso 
relatório de sustentabilidade, 

temos orgulho em apresentar  
aos nossos stakeholders, os 
diversos avanços econômicos, 
operacionais e de governança 
alcançados em um período de 
tantos desafios impostos pela 
pandemia da Covid-19.  
Em 2020 não só demos 
continuidade ao processo  
de primarização das atividades,  
como também triplicamos o 
número de funcionários de  
nossa operação, consolidamos 
nossa cultura organizacional  
e elaboramos o Plano de 
Sustentabilidade da NTS.

Acompanhe nas próximas páginas 
os principais destaques do ano  
e nossa visão de futuro para  
um mercado – e um mundo –  
em constante transformação.

Boa leitura! 
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de m³ de gás

de m³/dia

Destaques do Ano

recorde de volume 
transportado em  

um único dia.

Encerramos 2020 com 
volume médio de gás 
natural entregue de

55,6mi

34,4mi

um resultado R$310mi 
superior a 2019.

R$2,5bi
Lucro Líquido de

R$182mi
Investimentos  

no ano totalizaram

R$4,3bi
EBITDA

pela edição “Maiores & Melhores” 
publicada pela revista Exame.

Pelo segundo ano consecutivo reconhecida como

melhor empresa do  
setor de transportes

Participação na conferência Rio Oil 
& Gas com 4 artigos selecionados: 
Sistema de alocação de gás: aplicações 
inovadoras para o novo mercado de 
gás de um sistema que identifica a 

rota do gás em uma rede de dutos; Gestão de projetos de 
restauração florestal: critérios de avaliação e medição de 
atividades, Aplicação de um modelo de gestão em uma empresa 
transportadora de gás natural e Gerenciamento de mudança: 
como desenvolver um programa de gerenciamento baseado em 
risco operacional.
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Entrega do novo 
Centro de Controle 
Operacional (CCO), 
constituindo cinco 
bases para todas 

as atividades 
de manutenção 
e atendimento 

das demandas de 
transporte do gás

Construção do ponto 
de recebimento 

(PR) de Guapimirim, 
que receberá o 
gás processado 
na Unidade de 

Processamento de 
Gás Natural (UPGN)

Aprimoramento na 
identificação de 

regiões suscetíveis 
a defeitos por meio 
de Data Analytics

Implementação do 
Enterprise Risk 

Management (ERM)

Lançamento do  
Plano de Sustentabilidade 

NTS 2021-2025

Geração de
119 novas vagas diretas

em 2020, um crescimento 
de 124% em nossa equipe

Implementação dos 
requisitos legais 

relativos à Lei Geral 
de Proteção de 
Dados (LGPD)

Desenvolvimento e 
implementação do projeto 

de cultura corporativa, 
diversidade e inclusão

Desenvolvimento de nosso 
Sistema de Gestão Integrado 

(SGI) nas operações

Consolidação do 
programa de 

gestão de crise
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Ações diante da pandemia

A solidariedade e o cuidado com a saúde foram 
temas recorrentes no ano de 2020 e que se mantém 
em pauta em 2021. As restrições causadas pela 
pandemia da Covid-19 geraram muitas dificuldades 
e impactos socioeconômicos, especialmente para 
as populações de mais baixa renda.

Para atenuar esses impactos, destinamos  
R$ 6 milhões para aquisição e ativação de mais  
de 80 leitos (UTI e enfermaria) e equipamentos 
hospitalares e doações de cestas básicas, 
destinadas para munícipios localizados nos  
três estados em que a NTS opera (MG, SP e RJ):

   Ativação de 25 leitos no Hospital Municipal João 
Fernandes do Carmo em Brumadinho (MG),  
40 leitos na Policlínica Itália Franco em Japeri  
(RJ) e de 20 leitos no Hospital Geral da Posse,  
em Nova Iguaçu (RJ).

   Doação de cestas de alimentos para 4.110 
famílias, por três meses, para as comunidades 
de Rodolfo Pirani, Jardim São Francisco, Parque 
das Flores, Jardim Colorado e Morumbizinho (SP).

   Doação de 1.965 cestas básicas e kits de  
higiene por três meses, para beneficiários  
de três instituições parceiras em projetos sociais 
patrocinados pela NTS em Betim, Brumadinho  
e Ibirité (MG).

   Doação de EPIs para funcionários e de 
equipamentos eletrônicos para apoio de 
instituições de atendimento a idosos, parceiras 
em projetos sociais patrocinados pela NTS,  
no estado de Minas Gerais.

102-12
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Outros R$ 14 milhões foram 
destinados, por meio de leis  
de incentivo, especialmente 
relacionadas a cultura e esporte, 
beneficiando projetos sociais que 
atendem crianças, adolescentes  
e idosos. A NTS prioriza iniciativas 
nos municípios de baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) e acesso 
à saúde localizados ao longo da 
faixa de operação dos gasodutos.

Nossos empregados também 
contribuíram por meio de uma 
campanha interna de 

arrecadação de recursos para a 
compra de cestas básicas. A ação 
teve como meta alcançar 80 
famílias do bairro de Austin em 
Nova Iguaçu (RJ) e paralelamente 
também apoiar o comércio local, 
atingido pelas restrições. A NTS 
dobrou o valor das doações.

No total, o investimento social  
da NTS somou R$ 20 milhões  
e beneficiou cerca de 22 mil 
pessoas ao longo do entorno  
de nossa malha de gasodutos, o 
que representa uma capilaridade 
de 23% dos municípios em que 
estamos presentes.

203-2
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O ano em que nos tornamos mais 
presentes. Acredito que essa seja 
a definição de 2020 para a NTS. 
O distanciamento social e o 
trabalho remoto não impediram 
que estivéssemos junto de nossos 
profissionais, elaborando e 
reforçando protocolos de 
segurança e consolidando ainda 
mais nossa cultura organizacional. 
Estivemos próximos das mais de 
100 novas pessoas contratadas 
para fazer parte de nossa equipe 
por meio de treinamentos e 
formações técnicas e operacionais. 
Atuamos nas comunidades 
próximas de nossas operações 
com ações de enfrentamento  
à pandemia e a adaptação  
de diversos projetos sociais. 

A NTS faz parte de um mercado 
que não pode parar. E foi esse o 
objetivo que nos fez seguir, como 
uma equipe, trabalhando para ter 
um ano de crescimento e 
conquistas mesmo em um 
cenário tão incerto e desafiador. 
E o resultado chegou: no último 
trimestre de 2020, registramos 
nosso recorde de volume 
transportado em um único dia,  
com a marca de 55,6 milhões de 
m³ de gás. Encerramos o ano com  
um volume médio de 34,4 milhões 
de m3 de gás natural entregue por 
dia. Ficamos alinhados ao nosso 
plano de negócio, alcançando  
uma margem EBITDA de 91%  
e distribuição de aproximadamente 
R$ 2,4 bilhões aos acionistas.

Mensagem  
do Presidente

Atuamos nas comunidades 
próximas de nossas operações 
com ações de enfrentamento 
à pandemia e a adaptação de 
diversos projetos sociais.

102-14
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Esses números são o reflexo  
de uma gestão consistente  
e apoiada por um plano de 
continuidade e gestão de  
crise. Estamos alicerçados em um 
forte trabalho de segurança 
operacional e confiabilidade das 
entregas, em que o zero dano  
é um objetivo real. E, para isso, 
investimos continuamente na 
melhoria de nossas instalações e 
equipamentos por meio  
de tecnologia e inovação –  
só em 2020 foram mais de 
R$180 milhões investidos, 
principalmente em projetos  
de segurança e integridade  
das operações.

O ano também foi marcado pela 
conclusão de nosso modelo de 
governança para gestão de riscos 
baseado no Enterprise Risk 
Management (ERM), um trabalho que 
nos permitiu mapear todos os riscos 
que possam afetar a continuidade 
operacional da NTS e traçar planos 
de ação para evitar ou mitigar 
qualquer tipo de dano a nossa 
equipe, as comunidades ou ao nosso 
negócio. Esse é um passo muito 
importante para garantir o bom 
andamento de nosso processo de 
primarização e da consolidação de 
nossa empresa como um 
importante player no mercado de 
transporte de gás natural.

Wong Loon 
Diretor Presidente
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Experiência e energia 

Em 2020 demos continuidade ao 
processo de recrutamento que 
garantiu a expansão de nossa 
equipe, em linha com nossa 
estratégia. Triplicamos o número 
de pessoas em nosso quadro de 
funcionários operacionais diretos 
e adaptamos todos os processos 
de treinamento para um modelo 
remoto, capacitando e conferindo 
a certificação, com a mesma 
qualidade, a todos os novos 
profissionais contratados.

Unimos experiência e energia 
para colocar em prática nosso 
plano de governança. Mas  
de nada adianta uma equipe 
engajada se não caminharmos 
todos em uma mesma direção. 
Dessa forma, foi importante 
também investir em um processo 

de alinhamento e fortalecimento 
cultural dentro da companhia. 
Redesenhamos a estratégia  
de cultura da empresa e 
desenvolvemos campanhas  
de comunicação e treinamentos 
que reforçassem princípios 
essenciais de nossa companhia, 
como a excelência, integridade  
e o cuidado com as pessoas. 

Com isso, posso dizer que 
estamos prontos para colocar  
em prática nosso plano de 
primarização. Temos não só 
nossas estruturas e ativos 
operacionais dentro dos mais 
altos padrões de segurança e 
qualidade, como também uma 
equipe preparada e pronta para 
assumir esse novo desafio.
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Continuamos atentos aos aspectos 
regulatórios associados à atividade 
de transporte de gás natural.  
A abertura do mercado já está 
incluída na estratégia de longo 
prazo, considerando a aprovação 
da Nova Lei do Gás (Lei 14.134/21), 
para que possamos dar início a um 
importante processo de mudança, 
tornando nosso mercado mais 
dinâmico e competitivo. 

Também é importante destacar 
que, em 2020, elaboramos o 
Plano de Sustentabilidade NTS 
2021-2025. Esse plano tem como 
objetivo estruturar nossas ações 
para garantir a rentabilidade  
do negócio, com a minimização 
dos impactos socioambientais 
negativos e a maximização dos 
impactos positivos de nossas 
atividades. Esse é mais um 
passo de extrema importância 
para a NTS e que se torna 

estratégico para o legado 
desejado por nossa companhia.
 
Estamos nos consolidando em 
tamanho e complexidade. E 
posso dizer que estou otimista 
com o futuro de nossa empresa 
e com o fortalecimento da NTS 
como uma referência de 
mercado. Em um ano como 2020, 
isso só foi possível com a 
confiança dos nossos acionistas, 
a dedicação, apoio e a resiliência 
de nossa equipe – incluindo aqui 
todos os nossos novos 
profissionais. 

Em 2021 seguimos trabalhando 
com o comprometimento e a 
excelência que guiam as nossas 
atitudes e decisões no dia a  
dia para construir uma empresa 
cada vez mais responsável, 
segura e sustentável.

Comprometimento e excelência

Wong Loon 
Diretor Presidente
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o Futuro
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Na NTS trabalhamos diariamente 
na gestão do transporte de gás 
natural, conectando a região 
mais industrializada do país, 
responsável por aproximadamente 
50% do consumo de gás no Brasil.  
Com mais de dois mil 
quilômetros de gasodutos nos 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, ligamos 
empresas a terminais de gás 

natural liquefeito (GNL),  
plantas de processamento  
e ao gasoduto Brasil-Bolívia.

Hoje, a NTS tem como acionistas 
a Nova Infraestrutura - FIP 
Multiestrat.gia, com 82,35% das 
ações, a Itaúsa S.A., com 7,65%  
das ações e a Nova Infraestrutura 
Gasodutos Participações S.A.,  
com 10,00% das ações.

203-1
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Atualmente, nossa capacidade de 
transporte está 100% contratada.  
No segundo semestre de 2021, 
inauguramos  um centro 
operacional próprio – um processo 
que internamente chamamos de 
primarização –, abrindo caminho
para a diversificação de clientes 
com a realização de chamadas 
públicas para novas contratações 
de nossa capacidade dos dutos.

Queremos ser reconhecidos 
como uma empresa de  
classe mundial, liderando  
a transformação do setor  
de transporte de gás no país. 
Conhecemos os desafios,  
mas também as diversas 
oportunidades que se  
apresentam com a diversificação 
das atividades e a ampliação  
da nossa carteira de clientes.

102-5

Desde 2018 estamos trabalhando 
e investindo recursos para 
primarizar as atividades de 
operação e manutenção dos 
gasodutos. Na prática, isso 
significa a internalização das 
operações de campo na rede de 
transporte, uma transição que 
envolve investimentos em 
equipamentos, instalações e 
contratação de pessoal, além de 
um vasto processo de 
treinamento em questões teóricas, 
operacionais e de segurança e 

cultura corporativa. Em 2020, 
concluímos a contratação e o 
treinamento de 119 profissionais  
e investimos R$ 182 milhões, 
incluindo investimentos em 
condicionantes ambientais  
e principalmente em projetos  
de integridade e segurança 
operacional, além da aquisição  
da estação de compressão  
de Mantiqueira. 
Também, já estamos com 
nosso centro de controle 
operacional em funcionamento.

A primarização dos processos
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Energia que move o país
102-2

Nossas atividades envolvem o projeto, a construção, a operação  
e a manutenção de gasodutos na região Sudeste, fazendo a ponte  
entre as produtoras de gás natural, distribuidores e consumidores,  
para entrega do gás aos consumidores finais.

Possuímos uma capacidade de transporte contratual de 158,2 milhões 
m³ de gás por dia que passam por mais de dois mil quilômetros de 
gasodutos, seis estações de compressão de gás (cinco próprias e  
uma terceirizada), 47 pontos de entrega e três pontos de interconexão. 
Isso representa 50% do total de gás natural do mercado nacional.
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CARREGADOR DISTRIBUIDOR CONSUMIDORTRANSPORTADORA
Produção e 

Processamento 
de Gás

Consumo de GásTransporte 
de Gás

Cadeia logística simplificada do gás
Em 2020, o gás natural representava 15,5% da matriz energética brasileira1.

1 32 4

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

Distribuição aos 
consumidores
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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.

Estamos aptos a prestar 
quatro tipos de serviços:

Serviço de troca operacional (STO)
Prestado a um ou mais carregadores, é 
um serviço no qual o fluxo da capacidade 
contratada difere, no todo ou em parte,  
do fluxo físico, para uma operação 
eficiente da instalação de transporte.

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.

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)
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Um novo marco para o setor 
Sancionado pelo governo em 
8 de abril de 2021, o novo marco 
regulatório do gás (Lei 14.134/2021, 
conhecida como “Nova Lei do Gás”) 
busca dinamizar o setor de gás 
natural por meio do investimento 
privado na expansão da infraestrutura 
e do aumento da concorrência. 

O efeito esperado é a redução do 
preço do produto para os 
consumidores e o aproveitamento 
racional do petróleo do gás.

O texto que vai substituir a antiga 
legislação sobre o tema (Lei 
11.909/2009), engloba o transporte, 
tratamento, processamento, 
estocagem, liquefação, regaseificação 
e comercialização de gás natural, 
determinando o regime de autorização 
para a atividade de transporte de gás 
natural, a ser outorgada pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP),  que contemple 
a construção ou ampliação de 
gasodutos e instalações de transporte.

A aprovação da Nova Lei do Gás é resultado 
de debate envolvendo autoridades 
governamentais e agentes econômicos 
ligados à cadeia produtiva do gás natural, 
bem como dezenas de setores industriais 
dos mais diversos segmentos. 
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Clique aqui para saber 
mais sobre o novo 
marco regulatório
https://www25.senado.leg.br/web/
atividade/materias/-/materia/144582

Dentre outras inovações 
relacionadas às nossas atividades, 
estão 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 
de gás natural em relação aos 
agentes que exerçam atividades 
concorrenciais da indústria de 
gás natural. A 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 
auferida pelos transportadores 

para adequação ao novo regime 
de contratação de capacidade 
por entrada e saída.

As transportadoras brasileiras, 
entre elas a NTS, já vêm adotando 
todas as medidas necessárias 
para criar um mercado mais 
competitivo de forma segura, 
transparente, em conformidade 
com todas as exigências legais. 
Para isso, estamos adequando 
nossos sistemas, consolidando 
um robusto processo de 
governança e gestão de risco e 
desenhando modelos contratuais 
para a realização de Chamadas 
Públicas de Capacidade Firme e 
Chamadas Públicas Incrementais.
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Plano de Sustentabilidade 2021-2025
Se queremos liderar a transformação do setor de transporte de gás 
natural no Brasil, temos que estar conectados a essa nova visão do 
mercado. Assim, em 2020 consolidamos o Plano de Sustentabilidade 
NTS 2021-2025, que estabelece metas, indicadores estratégicos,  
métricas e práticas que orientarão as ações da NTS no período 
compreendido entre os anos de 2021 e 2025.  

Em um trabalho de dois anos, a elaboração  
do plano foi realizada em três etapas: 

Análise do contexto de 
sustentabilidade nacional e 
internacional do setor de energia, 
petróleo e gás para avaliação dos 
principais tópicos e perspectivas 
para a gestão sustentável. Para 
isso foi realizado um levantamento 
de tendências, pesquisas de 
benchmarking e um mapeamento 
interno para detectar as melhorias 
necessárias nos processos da NTS.

A partir dos resultados dessas 
duas etapas e dos temas 
materiais definidos pela 
companhia foram estabelecidos 
os objetivos estratégicos do 
plano de sustentabilidade.

Teve como base entrevistas 
com membros da alta 
liderança da companhia 
para obter perspectivas 
estratégicas sobre os 
negócios atuais e futuros  
e entender sua visão sobre 
os riscos, oportunidades  
e impactos de longo prazo. 
Os pontos levantados 
subsidiaram a abordagem 
para um workshop com 
a participação de 35 
representantes de todas 
as áreas da companhia 
para pensar as ações que 
possam impactar na gestão 
da sustentabilidade do 
ponto de vista operacional.

Mapeamento de cenário Levantamentos 
de expectativas

Consolidação
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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.

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 Ambiente Governança
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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 se tornando referência no  
setor em termos de operação.

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

Governança

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

Consolidar até 2025 seu 
posicionamento enquanto 
companhia comprometida  
com o “zero dano” a  
empregados próprios e 
terceirizados, disseminando 
políticas, procedimentos 
e processos, a partir da 
capacitação de seu público 
interno e do reforço da cultura.

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

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

Pessoas

102-9
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Somos pautados pela integridade em nossas 
ações, atuando com transparência, disciplina  
e comprometimento para assegurar o transporte 
seguro e sustentável de gás natural. Essa forma 
de agir se traduz na maneira como estamos 
organizados e em nossa estrutura de governança 
corporativa, que segue os mais altos padrões  
do mercado.

Nosso Conselho de Administração é o órgão 
de orientação e direção da companhia e 
é composto por nove membros titulares e 
cinco suplentes. Todos os membros titulares e 
suplentes têm mandato até a próxima Assembleia 
Geral Ordinária (AGO), em abril de 2022.

102-18
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Respondendo ao diretor 
presidente, a diretoria executiva 
é composta por membros 
representando as áreas 
operacional, financeira, comercial 
e regulatória, gente e gestão, 
jurídica e compliance, bem como 
de relações com investidores.  
A ela compete a administração 
dos negócios e a prática de 
todos os atos necessários 
ou convenientes para tanto, 
ressalvados aqueles para os quais 
seja atribuída a competência  
ao Conselho de Administração 
ou à Assembleia Geral. 

Possuímos também um 
Conselho Fiscal, 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, 
a empresa contratada deve ser 
substituída 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.

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.
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Valores inegociáveis

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 uma série de informações 
previstas pela CVM), seguimos os 
mais 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 e  
a Política de Ambiente de Trabalho 
Positivo e o Canal Confidencial. 

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

102-16 | 102-17 | 103 | 206
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Para reforçar ainda mais nossas práticas e manter  
o processo de melhoria contínua das ações de 
governança e integridade, em 2020 realizamos um 
amplo mapeamento de nossas iniciativas de acordo 
com os mais altos critérios estabelecidos pelo 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Também possuímos uma robusta atuação de 
compliance, de forma a monitorar trimestralmente 
todas as ações referentes à gestão de conformidade, 
integridade, comunicação, prevenção, engajamento e, 
anualmente, realizamos 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 funcionários como 
defensores do negócio a partir de treinamentos  
e comunicações regulares. Em 2020, com a 
contratação de mais de 100 novos profissionais, 
realizamos um trabalho focado de alinhamento 
nessas políticas para os recém-contratados.  
Já para os terceiros, também realizamos 
comunicações específicas voltadas para  
a Política Antissuborno e Anticorrupção. 
Além disso, também focamos na atualização  
de diversos treinamentos e compromissos  

103 | 205
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2019 2020

Diretores/Gerentes 
Gerais

Nº Total Planejado 4 5

Nº total treinado 4 5

% treinado 100% 100%

Gestores 
(coordenadores e 
gerentes)

Nº Total Planejado 31 22

Nº total treinado 31 22

% treinado 100% 100%

Empregados

Nº Total Planejado 227 102

Nº total treinado 226* 102

% treinado 99% 100%

Números de Treinamentos Antissuborno e Corrupção

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

2019 2020

Diretores/
Gerentes Gerais

Nº Total Planejado 4 5

Nº total treinado 4 5

% treinado 100% 100%

Gestores  
(coordenadores 
e gerentes)

Nº Total Planejado 31 22

Nº total treinado 31 22

% treinado 100% 100%

Empregados

Nº Total Planejado 227 102

Nº total treinado 221 97

% treinado 100% 100%

* 1 em licença.

Além disso, também focamos na atualização  
de diversos treinamentos e compromissos 
ao longo de 2020:

   Atualização anual da Declaração de Conformidade  
e treinamento online do Código de Ética
   Treinamentos antissuborno e anticorrupção
   Treinamentos sobre Conflitos de Interesse e 
preenchimento anual dos formulários de conformidade 
com o Compromisso de Confidencialidade e 
Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses
   Treinamentos online de interação com o poder público 

205-2
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Possuímos 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.

Canal Confidencial

Apesar do distanciamento social que marcou a maior parte do 
ano de 2020, a área de Compliance seguiu com uma competição 
focada em debater e reforçar valores éticos dentro da 
companhia. Ao longo de 12 meses, cinco equipes “disputaram” a 
melhor colocação em diversas atividades propostas.  A atividade 
de “Registros do Bem” estimulou os participantes a enviarem 
vídeos ou fotos de situações positivas vividas ou presenciadas 
no dia a dia, fora do ambiente de trabalho. Foram abordados 
temas diferentes a cada mês, associados aos esportes, entre 
eles ética, honestidade, empatia, respeito, ambiente positivo, 
diversidade e integração. No âmbito das Olimpíadas, realizamos 
ainda a segunda edição do evento “Conversas com Compliance”, 
trazendo como tema central o Ambiente de Trabalho Positivo. O 
evento virtual contou com um jogo interativo envolvendo dilemas 
éticos e uma palestra de Leandro Karnal sobre o assunto.

Olimpíadas de Compliance

Disponível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.
https://canalconfidencial.com.br/nts/

0800 721 5955  
(português e inglês)

102-17
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Gestão de riscos corporativos

Para apoiar nosso processo de 
gerenciamento e mitigação de 
riscos corporativos, adotamos o 
modelo de Enterprise Risk 
Management (ERM), baseado  
nos princípios do Committee of 
Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission5 (COSO 
2017). Iniciado em 2018, nosso 
trabalho de mapeamento realizou 
uma análise dos riscos que 
poderiam afetar a continuidade  
de nossas operações, 
entendendo suas consequências 
e determinando ações a  
serem implementadas 
 
Ao longo de 2019, o modelo de 
governança do ERM foi definido 
 e foram realizados diversos 
treinamentos para a capacitação 
interna de nossos profissionais

na metodologia, garantindo assim 
a disseminação do conhecimento 
e a perpetuidade desse modelo 
de gestão. Com isso, 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. Com o 
processo estruturado, a partir de 
2021 esse mapeamento passa  
a ser realizado todos os anos para 
reavaliar os riscos já definidos, 
avaliando a manutenção ou 
exclusão deles, quando aplicável, 
bem como a identificação de 
novos, em decorrência de fatores 
externos e internos. 

5 https://www.coso.org/Pages/default.aspx

102-11
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Importante ressaltar que cada 
um dos riscos definidos pela 
companhia possui seu risk 
owner, ou seja, um profissional 
responsável pelo acompanhamento 
dos planos de ação, métricas  
e metas de cada risco. Além disso, 
a NTS estabeleceu um Comitê de 
Riscos formado pelo CEO, diretoria, 
os risks owners, a auditoria interna  
e membros do grupo de gestão  
de risco, que se reúnem 
trimestralmente para acompanhar 
os resultados e discutir qualquer 
necessidade de ação.  

Também possuímos um programa 
de Gestão de Crise. Consolidado 
em 2020 a partir da realização de 
simulados e adaptações ao plano 
de resposta às emergências, esse 

plano se mostrou de extrema 
importância – e teve sua eficácia 
testada - com as restrições 
impostas pela pandemia  
da Covid-19.

Já no mês de março de 2020, 
após a declaração da pandemia 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o plano foi acionado 
para migração das funções 
corporativas para o ambiente  
de teletrabalho, garantindo total 
continuidade das atividades  
e a disponibilidade dos recursos 
necessários para cada 
funcionário. Nesse momento 
também foi instalado o Comitê  
de Crise, responsável pelo 
monitoramento contínuo  
dos impactos da pandemia..

Em janeiro de 2021, a agência classificadora de risco  
de crédito Fitch Ratings (“Fitch”) manteve inalterado nosso 
rating corporativo nacional de longo prazo e o rating da 
segunda emissão de debêntures em “AAA (bra)”, com 
manutenção da perspectiva estável. Essa classificação 
reflete o sólido modelo de negócio da NTS, sustentado 
por contratos de longo prazo e pelo perfil de baixo risco 
da indústria do transporte de gás no país, que permite 
proteção da receita, margens elevadas e fluxo de caixa 
operacional forte e estável, características que não foram 
impactadas pelo ambiente economicamente adverso de 
2020, preservando o perfil robusto de crédito da companhia.

Risco de crédito 
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Mesmo em um ano em que a pandemia  
da Covid-19 trouxe diversas incertezas para  
o mercado, fechamos 2020 com um Lucro 
Líquido de R$ 2,5 bilhões, um resultado  
R$ 310 milhões superior a 2019. O lucro 
apurado acompanha a Receita Operacional 
Líquida (“ROL”), que no exercício de 2020  
foi de R$ 4,7 bilhões, 6,0% superior aos  
R$ 4,4 bilhões registrados em 2019. 

Em 2020 a NTS apresentou EBITDA de  
R$ 4,3 bilhões, uma expansão de 2,2 pp 
 na margem, atingindo 91,2% ante 89,1% em 
2019. Isso demonstra nossa estabilidade na 
geração de caixa operacional, beneficiada  
por efeitos macroeconômicos relativos ao 
reajuste dos Contratos de Serviço de 
Transporte de Gás Natural (GTAs) por inflação, 
além da capacidade de gestão de custos  
e despesas no período. Com isso, pudemos 
distribuir aproximadamente R$ 2,4 bilhões 
aos acionistas, entre dividendos e juros  
sobre capital, além de redução e restituição 
de capital social de R$ 653 milhões. 
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É importante destacar que nossa receita é 100% 
gerada por cinco Contratos de Serviço de Transporte 
de Gás Natural ou GTAs. A variação do volume médio 
transportado, percebida este ano em função da 
pandemia, não impacta o faturamento, dado que  
os GTAs possuem cláusula “ship-or-pay”. Ou seja,  
há condição contratual que garante ao transportador 
previsibilidade e estabilidade da receita, calculada 
com base na capacidade de transporte contratada, 
independentemente do volume efetivamente 
movimentado. A variação da receita entre anos é 
explicada pela inflação, já que os contratos, como 
mencionado acima, são reajustados pelo IGP-M. 
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  Valor econômico direto gerado (em milhares de R$)
Gerado 2018 2019 2020

Receitas (R$) 4.759.942 5.215.967 5.605.407

Custos operacionais - 777.034 - 733.041 - 773.997

Total 3.982.908 4.482.926 4.831.410

  Indicadores NTS
KPI’s Financeiros 2018 2019 2020

Receita líquida operacional 4.040.892 4.406.215 4.671.168

Margem bruta 80,5% 83,1% 82,4%

EBITDA 3.620.848 3.924.398 4.261.505

Margem EBITDA 89,6% 89,1% 91,2%

Lucro líquido 1.933.508 2.217.519 2.527.984

Dívida líquida 4.891.082 4.445.149 4.321.591

Dívida líquida / EBITDA 1,4 1,1 1,0

EBITDA / Despesa  
financeira líquida 9,6 13,9 39,7

Distribuição  
(dividendos e JCP pagos) 1.979.777 2.166.126 2.376.331

CAPEX 
(inclui condicionantes ambientais) 92.991 124.150 182.431

  Valor econômico distribuído (%)
Distribuído 2018 2019 2020

Salários e benefícios  
de empregados 0,8% 0,8% 1,2%

Remuneração de Capitais Próprios 53,5% 49,4% 52,3%

Pagamentos ao governo 39,3% 41,5% 41,9%

Remuneração de Capitais 
de Terceiros 6,4% 8,3% 4,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

  Valor econômico distribuído (em milhares de R$)
Distribuído 2018 2019 2020

Salários e benefícios  
de empregados 30.945 36.322 56.536

Remuneração de Capitais Próprios 2.131.859 2.217.519 2.527.984

Pagamentos ao governo 1.566.634 1.861.285 2.023.512

Remuneração de Capitais de Terceiros 253.470 367.800 223.378

Total 3.982.908 4.482.926 4.831.410
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Investimentos

Operamos ativos regulados que devem ser mantidos em condições  
de operação a plena capacidade durante a vigência das autorizações 
de operação. Assim, anualmente uma parcela dos investimentos 
realizados busca garantir a integridade, disponibilidade e  
confiabilidade dos gasodutos e equipamentos, seja por  
meio de melhorias, adequações ou modernizações.

Os principais investimentos realizados foram:
  Aquisição da estação de compressão de Mantiqueira em fevereiro 
de 2021. 

  Projetos de integridade e segurança operacional, os quais  
incluem inspeções e reparos de gasodutos (por meio de pig, 
outras ferramentas especializadas e escavações).

  Construção do ponto de recebimento (PR) de Guapimirim,  
que receberá o gás processado do pré-sal.  
O projeto contribuirá para o aumento da flexibilidade da malha  
de transporte com a inclusão de mais uma entrada de gás 
próxima à Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

2019

2019

2019

0

0

0

200mi

200mi

20mi

200mi

200mi

20mi

Investimentos

Condicionantes ambientais

Total

2020

2020

2020

R$ 110mi

R$ 124mi

R$ 14mi

R$ 173mi

R$ 182mi

R$ 9mi

Face aos novos investimentos e focados na otimização da estrutura  
de capital, captamos R$ 60 milhões por meio de uma CCB 
(cédula de crédito bancário). 

103 | 201
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Contratos de transporte

Nossos contratos são regulados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), sendo que cada um se refere a um ou mais 
gasodutos do sistema de transporte da NTS. Desse modo, a somatória das 
capacidades contratuais corresponde a 158,2 milhões de m3 por dia.  Ao longo 
de 2020, não houve nenhum evento que alterasse a capacidade contratada 
nos GTAs celebrados pela companhia.

Contrato Extensão Capacidade 
contratada***

Movimentação 
média  

(MM m3/dia) Vencimento

2019 2020

Malha Sudeste* 1.275 km 43,8 33,0 29,6 31.12.2025

Malha Sudeste II** 404 km 49,4 2,8 2,4 14.10.2031

Gasoduto 
Cabiúnas-REDUC 
(GASDUC III)

178 km 40,0 19,1 15,2 11.11.2030

Gasoduto  
Caraguatatuba-
Taubaté (GASTAU)

98 km 20,0 14,6 12,2 20.11.2031

Gasoduto 
Paulínia-Jacutinga 
(GASPAJ)

93 km 5,0 0,3 0,2 14.01.2030

Total 2.048 158,2 69,8 59,6

*  Malha composta por 5 gasodutos e 1 ramal: RECAP-RPBC (GASAN), Campinas-Rio (GASCAR), ESVOL-RECAP 
(GASPAL), REDUC-ESVOL (GASVOL), Rio de Janeiro-Belo Horizonte I (GASBEL I) e ramal de Campos Elíseos.

**  Malha composta por 4 gasodutos: JAPERI-REDUC (GASJAP), RECAP-RPBC (GASAN II), Guararema-Mauá 
(GASPAII) e Rio de Janeiro-Belo Horizonte II (GASBEL II).

***  Os dados operacionais desta tabela não foram auditados.
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Operações

Ao longo de 2020, apesar  
dos impactos causados  
pela pandemia da Covid-19, 
mantivemos nosso planejamento 
para adequar as operações para 
o processo de primarização em 
2021, quando assumiremos de 
forma integral toda a atividade  
de operação e manutenção  
de nossa malha de transporte. 

Com foco em nossa missão  
de assegurar o transporte seguro 
e sustentável de gás natural, 
investimos em diversas ações  
de manutenção e integridade  
dos gasodutos, realizando mais  
de 233 escavações para avaliação 
de integridade dos dutos (Stress 
Corrosion Cracking – SCC) em 
localidades distintas. Também 
concluímos um planejamento de 

longo prazo de manutenção 
da malha, baseado no diagnóstico 
das variações de classe de locação 
dos gasodutos decorrentes  
de adensamento populacional.

Também entregamos nosso novo 
Centro de Controle Operacional 
(CCO) , e constituímos cinco bases 
para todas as atividades de 
manutenção e atendimento das 
demandas de transporte do gás, e 
encerramos os testes de aceitação 
do Sistema SCADA (Sistema de 
Supervisão, Controle e Aquisição 
de Dados). Todas estas iniciativas 
são um importante passo para 
habilitar a NTS a operar a malha 
de gasodutos de forma centralizada 
e em tempo real, através de sistema 
de telecomunicações e dos  
CCOs próprios.
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Integridade da malha

Para mitigação do risco de SCC (Stress 
Corrosion Cracking, trincas no material do 
duto, causada por corrosão sob tensão), 
a NTS segue rigorosamente um plano de 
escavação e inspeção elaborado com apoio 
de empresa internacional especialista em 
integridade de dutos. Esse plano leva em 
conta trincas detectadas diretamente por 
ferramentas de inspeção tipo EMAT e pontos 
suscetíveis ao surgimento de SCC. Em 2020, 
foram inspecionados mais de 50 locais 
com suspeita de SCC. Já para os riscos 
de corrosão interna, passagem de PIG de 
limpeza em 40% da malha.
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Em relação aos riscos de derivação clandestina, 
em 2020 a NTS concluiu a instalação de 337,5 km 
de fitas de advertência nas faixas de gasodutos 
em São Paulo. Por fim, para redução de riscos 
geotécnicos, a NTS implantou o monitoramento 
remoto com satélite em parte  
da faixa de servidão para avaliação de  
potenciais riscos geotécnicos. 

Além disso, foram realizadas as seguintes ações:

  Implantação de monitoramento remoto via satélite InSAR1 em 
trecho piloto da faixa. Essa técnica gera mapas detalhados  
de deformações da superfície, medindo potenciais mudanças 
que podem causar danos estruturais ao longo dos anos.

  Finalização da prova de conceito para monitoramento 
meteorológico das faixas de servidão. O sistema será implantado 
em 2021 e trará mais segurança para as faixas e gasodutos  
e maior previsibilidade para o planejamento dos trabalhos  
de campo, contando com previsões climáticas localizadas  
(chuvas, raios etc.) ao longo da malha.

  Inspeção do gasoduto GASPAL com PIG  EMAT (para avaliação 
de trincas).

  Aprimoramento na identificação de regiões suscetíveis a defeitos 
do tipo trinca por meio de Data Analytics. Em 2020, reunimos 
todas as informações já coletadas nos gasodutos para criar um 
trabalho de análise de dados e um modelo de suscetibilidade. 
Esse modelo de análise preditiva será alimentado continuamente 
e trará uma maior segurança e precisão para os processos  
de identificação de SCC em nossos gasodutos. 

  Continuidade do trabalho de avaliação de riscos pelo ROAIMS, 
software focado na gestão da integridade de gasodutos. 

  Implantação de software para gestão de mudanças de  
classe de locação4.

1 Eletromagnetic Acoustic Transducers
2 Interferometric Synthetic Aperture Radar: detecta e mede o deslocamento ao longo do tempo. A 
tecnologia é baseada na comparação de vários pares de imagens de radar (SAR).
3 O PIG é um dispositivo cilíndrico ou esférico concebido e utilizado inicialmente com a finalidade de 
limpar o interior de dutos.
4 As classes de locação vão de 1 (menos rígida) e 4 (mais rígida) e se referem às questões se segurança 
relacionadas à presença de moradias próximo às faixas de servidão. Essa classificação faz parte de 
uma regulamentação definida pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
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A NTS realiza o acompanhamento 
diário das operações, assim como 
a certificação dos volumes 
movimentados na sua malha, 
proporcionando controle 
operacional e disponibilizando as 
informações rastreáveis e confiáveis, 
necessárias para o faturamento. No 
último ano, nosso time colocou em 
prática diversas ações para 

aumentar a disponibilidade e 
confiabilidade dos equipamentos 
de medição, como projetos de 
instalação de sistemas de back-up 
de energia nos pontos sujeitos a 
falha de abastecimento, atualização 
tecnológica do parque de 
computadores e medidores  
de vazão, aquisição e instalação  
de cromatógrafos.

  Indicadores operacionais
2019 2020

Disponibilidade das estações de compressão 99,5% 99,74%

Gás não contado 0,07% 0,03%

Disponibilidade dos sistemas de medição 89,6% 94%

Recertificações 0,8% 1,13%

Reclamações de clientes – Medição 0,41% 0,37%

Tratamento de anomalias 94,8% 93,62%

Controle de Integridade de Dutos 98,3% 99,1%

Projeto SCC – Índice de performance 100% 100%

Projeto Classe de Locação – Índice de 
performance 100% 100%
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Os mais de 2 mil quilômetros de gasodutos da NTS passam por 
verificações constantes para a avaliação de sua integridade física. 
Como a maior parte é de linhas subterrâneas, esse processo tem o 
auxílio de uma ferramenta conhecida como PIG – dispositivo em 
forma de cilindro e com o diâmetro do gasoduto, que possui 
tecnologias específicas para identificar amassamentos, diferenças 
de traçado, corrosões internas e externas e possíveis trincas ao 
longo da malha de transporte do gás.

A ferramenta, que é inserida nos gasodutos e impulsionada pelo 
próprio gás, ajuda a detectar com precisão não só os danos, 
mas também sua localização. Dessa forma, é possível realizar  
as escavações de forma assertiva e com ainda mais segurança.

Tecnologia e segurança
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Proteção e integridade de faixas de servidão
Realizamos um trabalho de 
fiscalização de faixa a fim de 
identificar qualquer anormalidade. 
Além disso, diferenças de pressão 
nos dutos podem indicar uma 
intervenção não autorizada. Para tratar 

esses casos, estamos executando 
um trabalho de reforço nas unidades, 
com o uso de grades e reforma de 
cercas perimetrais. Ademais, algumas 
unidades receberão um sistema de 
segurança eletrônica.

Em 2020 participamos da conferência Rio Oil & Gas, um dos eventos 
mais importantes do setor, com quatro artigos, entre eles “Sistema 
de alocação de gás: aplicações inovadoras para o novo mercado 
de gás de um sistema que identifica a rota do gás em uma rede de 
dutos”. Esse artigo apresenta o SAQGAS, um algoritmo desenvolvido 
pela equipe da NTS e que identifica a rota do gás em um sistema de 
gasodutos, ou seja, define a proporção de gás que atinge cada ponto 
de entrega oriunda de cada ponto de recebimento. 

A motivação para esse estudo veio do atendimento aos requisitos fiscais 
que estabelecem taxas diferentes para cada origem e destino do gás e 
descreve o desenvolvimento do modelo matemático, os pré-requisitos 
para obter os resultados desejados, bem como outras aplicações usadas 
hoje: monitoramento de fluxo de gás ao longo do sistema de tubulação, 
cálculo de vazões intermediárias para comparação com medidores 
operacionais para detectar erros de medição, cálculo da energia 
associada ao volume de gás entregue usando informações apenas dos 
pontos de recebimento de cromatografia, cálculo da energia armazenada 
nos gasodutos e outras aplicações. 

Os três outros artigos abordam os seguintes temas: Gestão de projetos 
de restauração florestal: critérios de avaliação e medição de atividades, 
Aplicação de um modelo de gestão em uma empresa transportadora 
de gás natural e Gerenciamento de mudança: como desenvolver um 
programa de gerenciamento baseado em risco operacional. 

Inovação para o novo mercado

www.ntsbrasil.com > Blog

Detalhes sobre cada um desse 
estudos podem ser encontrados 
em nosso blog:

203-2
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Busca pela 
Excelência
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Excelência

Gente Cultura

Ser reconhecida como uma empresa de classe mundial também 
passa pela forma como trabalhamos: com respeito, parceria, integridade 
e responsabilidade com nossa equipe, nossos clientes, fornecedores 
e com a comunidade. Os princípios que regem a NTS guiam todas as 
nossas atitudes, nossas decisões e nosso comportamento com todos 
os stakeholders – é isso que nos diferencia e que nos energiza.

Nossa Aspiração

Cuidar das Pessoas Crenças Invioláveis
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Empregados

Algumas palavras podem definir o ano de 
2020 quando falamos de nossa equipe: 
resiliência, comprometimento, profissionalismo, 
expansão e aprendizado. Foram muitos os 
desafios apresentados pela necessidade  
do distanciamento social causado pela 
pandemia, especialmente em um ano em  
que o planejamento era triplicar a equipe  
e preparar todos os novos profissionais  
para nosso processo de primarização.

Passamos de 87 para 206 empregados 
próprios. Foram mais de 100 vagas criadas 
para suprir as novas necessidades da NTS, 
sendo cerca de 90% destinadas às áreas 
técnicas e operacionais e alinhadas ao 
crescimento e à implantação da estratégia  
da Companhia. Para tornar isso possível,  
os processos de recrutamento e treinamento 
foram adaptados, acontecendo 
majoritariamente de forma remota.
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Uma cultura rica e uniforme

Acreditamos que o que nos 
diferencia são as pessoas, nosso 
time. Por isso, ao triplicar a equipe de 
uma forma tão rápida, também foi 
importante pensar na uniformização 
cultural de nossa Companhia, com o 
fortalecimento de nossa forma de ser, 
a adoção de uma política interna  
de ambiente de trabalho positivo  
e o compromisso com a diversidade 
e inclusão. Assim, além dos 
treinamentos técnicos, também 
investimos em um importante  
projeto de cultura corporativa.

Em 2020, nosso foco foi a 
apresentação e a consolidação 
do jeito NTS de ser para todos os 
empregados, com ênfase em 
comportamentos que 
encorajamos, desencorajamos  
e toleramos dentro da NTS.  
Mas, para chegar até esse ponto, 
foram meses de trabalho e uma 
construção que envolveu a 
empresa como um todo para que 
pudéssemos entender como 
estávamos e como gostaríamos 
de ser dali em diante.
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Nossa cultura é o que nos diferencia e energiza

Missão Visão
Assegurar o transporte 
de gás natural de forma 
segura e sustentável

Ser reconhecida como empresa 
de classe mundial pela excelência 
e liderar a transformação do setor 
de transporte de gás natural.

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
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Processo sólido de construção

2019

2020

2021

Dezembro
Início do projeto

Janeiro
Entrevistas e formação de grupos focais

Março
Workshop sobre a cultura desejada

Abril
Workshop para definir a narrativa cultural

Agosto
Workshop para definição do plano de cultura

Setembro
Mês da cultura, com 8 horas de workshop 
divido em 4 dias com a participação de 
todos os funcionários

disseminação - 100% das lideranças da NTS 
preparadas para serem agentes de 
transformação na companhia

Outubro
Onboarding da cultura com todos os 
novos profissionais contratados – 3 
turmas e 35 horas de treinamento

Novembro
Workshop com a evolução do plano de cultura

Fevereiro
• Pesquisa sobre a cultura 
•  Team building com os imperativos 

culturais levantados pela pesquisa
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O mês de setembro foi marcado 
pelo reforço da Cultura NTS. Com 
acompanhamento de uma 
consultoria externa, realizamos 
encontros de aprendizado para 
que todos os profissionais 
estivessem capacitados para 
caminhar na mesma trilha cultural. 
Com a participação do CEO e de 
toda a alta liderança, os 

workshops realizados ao longo de 
três dias deram ênfase para o 
processo de construção dessa 
nova cultura e sua importância no 
processo de primarização da 
companhia. Ao longo dos dias, 
tivemos a oportunidade de nos 
aprofundar em cada um dos 
comportamentos NTS: 

Mesmo sob o desafio de serem 
realizados remotamente, os 
workshops tiveram um alto 
engajamento, um resultado que 
reforça a importância de 

fortalecer entre nossos 
profissionais o sentimento de 
pertencer e se integrar na cultura 
e estratégia da companhia. 

Comportamentos

Norteadores Transformadores Sustentadores

Aja com integridade, 
transparência e com 

base  
na legalidade

Inove com 
responsabilidade

Reconheça as pessoas  
pelo seu mérito, 

celebre  
e promova a 
descontração

Priorize a vida, a 
segurança  

e o meio ambiente

Aja como dono e  
entregue os resultados

Cuide-se, cuide dos 
outros  

e permita-se ser 
cuidado

Simplifique e execute  
com disciplina

Aprenda continuamente  
e adapte-se 
rapidamente

Conecte-se com a  
diversidade e colabore

Engajamento 103 | 401
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  Avaliação e Reconhecimento: valorizar os bons resultados e a 
forma como eles foram alcançados incentiva que os empregados 
sejam exemplos práticos da cultura, além de promover maior 
entusiasmo e engajamento de gestores e equipes.

  Programa de Simplificação de Processos: organizar ações 
que possibilitem um esforço consciente e deliberado  
na direção de gerar menor uso de energia, aumentando  
o poder real e autonomia que cada empregado tenha  
para resolver situações cotidianas de seu trabalho.

  Inovação: construir o conceito de inovação dentro da 
Companhia, criar um ambiente de trabalho que fomente 
atitudes inovadoras e implementar métodos que preparem  
o time para inovar, em conformidade com o planejamento 
estratégico da NTS.

  Desmistificando o Erro: prover contextos com maior nível  
de tolerância ao erro permite que as pessoas atuem de 
forma mais protagonista e com maior habilidade de 
resposta frente às incertezas.

  Saúde NTS: 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.

  Jornada de Trabalho: compreender estratégias para 
promover produtividade e performance com qualidade  
de vida considerando a capacidade atual da NTS e boas 
práticas de delegação e autonomia.

  Diversidade NTS: consolidar a NTS como uma Companhia 
que além do respeito à diversidade, promove um ambiente 
de real inclusão e colaboração a partir das diferenças. 

Além disso, como resultado desse trabalho, foram apresentados os sete 
temas principais que serão trabalhados ao longo de 2021: 
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Empregados por gênero

Empregados por faixa etária

Homens

Abaixo de  
30 anos

Entre 30  
e 50 anos

Acima de  
50 anos

Mulheres Total

Total

2018 36

2019 52

2020 161

2018 15

2019 16

2020 31

2018 36

2019 59

2020 156

2018 9

2019 12

2020 19

2018 24

2019 35

2020 45

2018 60

2019 87

2020 206

2018 60

2019 87

2020 206

102-8

Um time que faz a diferença
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Empregados por categoria funcional* 102-8

Total por gênero
Homens

Total por gênero
Mulheres

2018 24

2019 35

2020 45

2018 36

2019 52

2020 161

Diretoria
Homens Mulheres
2018 3

2019 3

2020 3

2018 2

2019 2

2020 1

Gerência
Homens Mulheres
2018 10

2019 15

2020 16

2018 3

2019 2

2020 3

Coordenação
Homens Mulheres
2018 4

2019 6

2020 14

2018 2

2019 2

2020 0

Técnica
Homens Mulheres
2018 18

2019 26

2020 51

2018 15

2019 25

2020 36

Administrativo
Homens Mulheres
2018 0

2019 0

2020 76

2018 0

2019 1

2020 3

Aprendizes
Homens Mulheres
2018 1

2019 2

2020 1

2018 2

2019 3

2020 2

* Os dados estão em conformidade com os reportados pela CVM, e não incluem Estagiários. 
O total de estagiários somam 5 em 2020, 12 em 2019 e 8 em 2018.
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Evolução constante

Juntamente com o projeto de 
cultura corporativa, colocamos 
em prática nosso plano de ação 
construído a partir dos gaps 
detectados pela primeira pesquisa 
do “Great Place to Work” (GPTW) 
realizada em agosto de 2019.  
Para qualificação e interpretação 
dos resultados coletados,  
foram realizadas reuniões com  
um grupo focal de coordenadores, 
funcionários com 26 a 34 anos  
e mulheres, além de encontros 

com as diretorias Comercial, 
Jurídica, de Operações  
e Financeira.

Nessas reuniões foram 
apresentados os itens menos 
pontuados na pesquisa e todos 
os participantes puderam expor 
suas ideias, opiniões e 
insatisfações. A partir disso,  
foram planejadas diversas  
ações direcionadas a essas 
insatisfações, entre elas:

  Treinamento para capacitar gestores sobre temas da  
legislação trabalhista relacionados ao controle de jornada.

  Benchmarking para definição de um processo com diretrizes  
para realização de home office.

  Aumentar a quantidade de bolsas de idiomas por diretoria  
para atender um número maior de funcionários.

  Realização de workshop de feedback com gestores para  
prepará-los para maior assertividade nas conversas com a equipe.

  Criação de processo estruturado para o recrutamento interno,  
onde todos tenham informação sobre as vagas abertas.
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O tema diversidade também fez 
parte das discussões e resultou 
em um trabalho focado para 
entender como a NTS irá atuar 
para proporcionar um ambiente 
mais inclusivo e respeitoso para 
todos os empregados. Para isso,  
a companhia desenvolveu um 
trabalho de avaliação que 
envolveu quase a totalidade  
da equipe com a participação  
em pesquisas, workshops  
e entrevistas individuais com 
pessoas chave da companhia, 
como o CEO, gerências  
de Compliance e Auditoria,  
assim como a diretoria  
de Gente&Gestão. 

O objetivo era realizar o 
mapeamento da diversidade 
(censo demográfico) e da  
cultura de inclusão da NTS,  
para compreender o estágio  
atual das ações relacionadas  
à diversidade e inclusão,  
de acordo com a percepção  
dos empregados na NTS, 
considerando os seguintes pilares: 
educação e comunicação, visão  
de liderança e engajamento interno, 
salários e benefícios, políticas e 
práticas e engajamento social.

Com base nos resultados, foram 
desenhadas ações que serão 

implantadas entre 2021 e 2023. 
Como primeiro passo, no primeiro 
semestre de 2021 estão 
planejadas capacitações sobre  
o tema para os profissionais 
designados para atuar no grupo 
de cultura de Diversidade&Inclusão, 
com foco no desenvolvimento da 
conscientização e a compreensão 
inicial sobre o tema, a revisão  
dos materiais institucionais  
para garantir que apresentem 
linguagem inclusiva e imagens 
representativas da população  
da Companhia e sociedade  
e a capacitação da equipe em 
comportamentos não tolerados 
para empregados, visando  
o reforço do ambiente seguro, 
principalmente para mulheres, 
pessoas negras e LGBT+. 

Além disso, ao longo do ano 
a Companhia trabalhará  
temos como acessibilidade  
e desenvolvimento de PCDs  
e a implantação de rodas  
de conversa sobre os temas 
LGBTI+, étnico-racial e PCD.  
O objetivo é colocar em discussão 
cada uma das temáticas,  
assim como seus conceitos  
e terminologia relacionadas,  
e construir de forma conjunta 
boas práticas no ambiente 
organizacional.

Visando reforço do ambiente 
seguro, principalmente para 
mulheres, pessoas negras e LGBT+
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Treinamentos

Todos os nossos profissionais  
se mantêm atualizados com 
participações em feiras e 
congressos, desenvolvimento  
de habilidades técnicas e 
comportamentais, treinamentos  
on boarding para novos 
contratados e capacitações em 
saúde, segurança e compliance. 
Para isso, possuímos um plano 
corporativo de treinamento 
desenhado para cada empregado 
de acordo com o Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI) 
acordado previamente com seu 
gestor direto a partir da análise das 
avaliações de desempenho anuais.

Além do plano corporativo (e de 
toda sua migração para eventos 
online devido à pandemia), em 2020 
também aceitamos o desafio de 
contratar e treinar os mais de 100 
novos profissionais contratados 
para as áreas operacionais, 

técnicas e corporativas. A ação já 
fazia parte de nosso planejamento 
estratégico para o ano, mas  
não contava com os efeitos  
da pandemia, que impossibilitou 
encontros presenciais e fez 
 com que todo o processo  
de treinamento fosse adaptado 
para o formato virtual. 

Em parceria com a UniBP, 
universidade do setor criada  
pelo Instituto Brasileiro de Petróleo 
e Gás (IBP), desenvolvemos  
e implantamos os cursos 
 de formação teórica de novos 
técnicos de gasodutos e 
operadores de CCO, com 
treinamentos adaptados ao 
ambiente virtual. Foram mais  
de 1.650 horas de aula durante 
cerca de seis meses em período 
integral. Como resultado desse 
esforço, 100% dos profissionais 
contratados foram certificados.

 103 | 404 | 404-3



nts - Relatório de Sustentabilidade 2020 57

Gênero Total de 
empregados

Horas de 
treinamento

Média de 
horas de 

treinamento

Total de 
empregados

Horas de 
treinamento

Média de 
horas de 

treinamento

2019 2020

Homens 52 3.397 60,7 161 2.684 15,9

Mulheres 35 2.407 63,3 45 874 20,3

Total 87 5.804 61,7 206 3.558 16,9

Categoria 
funcional

Total de  
empregados

Horas de 
treinamento

Média de 
horas de 

treinamento

Total de 
empregados

Horas de 
treinamento

Média de 
horas de 

treinamento

2019 2020

Diretoria 5 147 24,5 4 47 11,8

Gerência 17 845 52,8 19 429 30,6

Coorde-
nação 8 529 66,1 14 598 39,9

Técnica 52 4.283 66,9 90 1.929 18,7

Adminis-
trativo* 6 0 0 0 0 0

Opera-
cional** 0 0 0 79 4.706 62,7

Total 87 5.804 61,7 206 7.709 36,5

Média de horas de treinamento por gênero

Média de horas de treinamento por categoria funcional

404-1

404-1

*Aprendizes estão inseridos na categoria Administrativo
**Em 2019 a NTS não possuía equipe operacional
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Saúde e segurança do trabalho

A segurança e a priorização  
da vida estão entre nossos 
comportamentos norteadores.  
É a partir deles que buscamos 
estruturar nossas atividades 

diárias e planejar iniciativas  
de crescimento. Acreditamos  
no Zero Dano e, para alcançar  
esse objetivo, focamos em  
três elementos essenciais: 

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.

103 | 403 | 403-8

Melhorar ambientes  
e equipamentos por 
meio de tecnologia  

e inovação para evitar 
qualquer tipo de 

incidentes de alto risco

Implantação de 
sistema para melhorar 

nossas práticas  
e procedimentos

desenvolvimento 
das equipes para 

transformar a 
cultura de 

segurança da NTS

Nossas instalações Sistema de  
gestão integrada

Nossa gente
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Com a primarização das 
operações, estamos reforçando  
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. Em 2020 
também formamos um grupo 
multidisciplinar para 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. 

O ano também marcou a 
estruturação do sistema de 
gestão integrado da NTS, que está 
em fase de implementação. Esse 
sistema possui políticas, normas, 
procedimentos e instruções de 

trabalho de saúde e segurança 
que deverão ser considerados  
em todos os projetos 
desenvolvidos a partir de sua 
implantação. Atualmente os 
projetos e operações da 
companhia ainda são executados 
por empresas contratadas, 
resultando em um número  
muito superior de profissionais  
se comparados aos  
empregados próprios. 

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  
e segurança, atestando sua 
adequação com as normas e 
exigências internas. Importante 
ressaltar que, em 2020, não houve 
qualquer caso de óbito ou doenças 
profissionais para empregados  
e contratados da NTS.

   Indicadores de saúde e segurança NTS
2019 2020

Simulado de emergência completo  
de mobilização 2 1

Simulado de emergência de mesa 5 2

Simulado de emergência de comunicação 7 3

Número de derivações clandestinas 10 5

Número médio de horas de treinamento em 
saúde e segurança por empregado no ano 17,5 7,30
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   Sistema de gestão de saúde e segurança

2019 2020

Empregados* Trabalhadores* Empregados* Trabalhadores*

Número total de indivíduos 87 1.018 206 892

Número de indivíduos 
cobertos por um sistema  
de gestão de saúde e 
segurança ocupacional

87 1.012 206 892

% de indivíduos cobertos 
por um sistema de gestão 
de saúde e segurança 
ocupacional

100% 99,5% 100% 100%

Número de indivíduos 
cobertos por um sistema  
de gestão de saúde e 
segurança ocupacional, 
que foi auditado internamente

0 931 0** 0**

% de indivíduos cobertos 
por um sistema de gestão 
de saúde e segurança 
ocupacional, que foi  
auditado internamente

0% 93,8% 0% 0%

*  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. A previsão é que em 2021 ocorra a 
auditoria externa do sistema já implementado.
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Equipe em segurança

Por se tratar de um serviço essencial, o setor 
de transporte de gás natural não parou durante 
a pandemia. Mas, para garantir a saúde de 
todos os nossos empregados e terceiros, 
implantamos diversos protocolos de higiene e 
segurança em nossas operações. Desde março 
de 2020 estamos com o Comitê de Crise 
instalado (com a participação da área de saúde, 
do CEO e de todos os diretores) que 
acompanha e monitora os números da 
pandemia nas regiões próximas de nossas 
operações e para tomar as ações necessárias 
e de acordo com os protocolos de saúde 
indicados para a prevenção da Covid-19.  
Além da implantação do Teletrabalho, entre  
as ações de destaque do ano, estão:
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Além disso, também realizamos duas pesquisas 
durante o ano para entender como a equipe estava 
se adaptando ao trabalho remoto e se havia alguma 
necessidade adicional de equipamentos ou 
adaptações na rotina de trabalho (horários 
diferenciados, por exemplo). Também disponibilizamos 
atendimento psicológico independente para apoiar 
a equipe com qualquer questão que pudesse surgir 
durante o período de isolamento social e um 
acompanhamento médico permanente, por meio  
de enfermeiras no escritório e médica do trabalho.

Exames sorológicos quinzenais e de RT-PCR em caso de alteração no 
sorológico ou queixa por parte do empregado. Em qualquer um dos 
exames alterados, o empregado é colocado em isolamento e os contatos 
recentes monitorados. 

Entrega de Kit com máscaras 
de qualidade, para troca a 
cada três horas, além de álcool 
em gel e álcool para limpeza 
das mãos e de estações de 
trabalho/notebook.

Em caso de presença em 
aeroportos e viagens aéreas, 
os empregados devem 
utilizar máscaras duplas 
(máscara cirúrgica por baixo 
da máscara de tecido).

Plataforma digital para que os 
empregados façam um 
reporte diário sobre seu 
estado de saúde, com acesso 
direto à área médica em caso 
de alguma resposta positiva.

Reuniões de comunicação 
mensais sobre o tema, 
assim como comunicados 
internos periódicos, com 
dicas e novidades a 
respeito da pandemia.
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Comunidades

Consideramos as comunidades  
ao longo de nossos mais de 2 mil 
quilômetros de gasodutos como 
um público de relacionamento 
extremamente relevante para a 
atuação sustentável de nossa 
Companhia. Para entender melhor 
esse público e suas necessidades, 
em 2019 estabelecemos uma 
parceria com o Instituto da Criança 
(IC) para realizar um levantamento 
dos dados socioeconômicos e 
estratégicos, além de uma primeira 
análise da criticidade do 
relacionamento comunitário com os 
mais de 90 municípios no entorno 
de nossa malha de gasodutos.

A partir desse estudo, passamos  
a focar nossas ações em 10 

municípios selecionados para um 
plano de aproximação institucional 
até 2021. Em função da pandemia, 
os diagnósticos precisaram ser 
adiados, bem como as ações de 
aproximação institucional com os 
stakeholders. Mas não ficamos 
parados. Ao longo de 2020 
realizamos treinamentos com  
as novas equipes de campo  
nos procedimentos de interação 
com essas comunidades e 
estabelecemos os controles  
de levantamento de canais  
de comunicação, necessidades  
e expectativas dessas 
comunidades. A expectativa  
é que esse trabalho seja 
retomado no segundo  
semestre de 2021.

103 | 203 | 203-2 | 413 | 413-1 | 413-2

Os impactos 
sociais, 
culturais e 
econômicos 
serão 
mensurados 
e avaliados 
a partir do 
processo de 
primarização.
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Também seguimos com o 
programa de comunicação social 
e de resposta às emergências 
voltado para as comunidades 
próximas das faixas de servidão, 
com foco principalmente nos 
aspectos de segurança. Por meio 
do telefone 168, gratuito e 
disponível 24h por dia, a 
população pode fazer denúncias, 
solucionar dúvidas e encaminhar 
outros tipos de solicitações 
referentes a interferências na faixa.

Em 2020 seguimos como
mantenedora da Orquestra
Sinfônica Brasileira (OSB), nosso
principal projeto desde 2017, por 
meio da Lei Rouanet. Além do 
apoio por meio de editais de 
Projetos Sociais por Leis de 
Incentivo (Lei de Incentivo ao 
Esporte, PRONON/ PRONAS, 
Fundo da Infância e Adolescência, 

Fundo Municipal da Criança e 
Adolescente, Lei do Idoso e Lei 
Rouanet). Em 2020 foram 
destinados a 15,8 milhões
em projetos sociais.

No total, foram 26 projetos 
selecionados em 2020. Devido à 
pandemia, parte deles precisaram 
ser adaptados, enquanto outros 
serão executados em 2021.  
Entre os destaques estão o 
Projeto Esporte Cidadão - Ajudôu 
em Brumadinho (MG) e o Projeto  
Judô Mais que Ouro - Instituto 
SOS Reviver em Nova Iguaçu (RJ),  
que promovem atividades 
educativas, de qualidade de  
vida, disciplina e valorização  
da coletividade, mantendo  
mais de 600 crianças e 
adolescentes focadas na  
prática de atividades esportivas. 

Fonte do 
recurso

Investimento 
(em R$  

milhões)
Municípios Projetos Beneficiados 

2020
Beneficiados 
Previsão 2021

Esporte 2,5 16 7 680 8.500

Infância 1,4 7 8 2.300 2.500

Idosos 0,6 2 4 - 275

Cultura 9,8 11 7 4.000 21.200

Covid-19 
(próprio) 6,0 7 1 15.000 -

Total 20,3 43 26 21.980 32.475

201-4
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Cultura e educação para o 
desenvolvimento sustentável

Acreditamos na importância  
de uma construção conjunta  
e voltada para a educação.  
Dessa forma, conscientes  
de nosso papel junto às 
comunidades próximas de  
nossas operações, criamos  
o programa NTS de Cultura  
e Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável  
para promover projetos educativos 
voltados para a gestão ambiental 

compartilhada a partir do uso  
de ferramentas culturais como 
estratégia de engajamento  
e envolvimento social. 

As ações do programa são 
orientadas pelos conceitos de 
equidade social, solidariedade, 
interdependência e regeneração 
e estão alinhadas a quatro 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):

Para definir as principais 
necessidades e potencialidades 
das áreas de abrangência do 
projeto, realizamos um diagnóstico 
socioambiental participativo a 
partir de um levantamento 
baseado em dados 
socioambientais públicos e do 
engajamento para identificação 
das necessidades das partes 
interessadas locais a partir na 
visão comunitária.

A partir das informações 
coletadas, serão elaborados 
projetos para estimular a 
organização pública na direção  
da gestão participativa  
e no desenvolvimento territorial  
e projetos propostos  
pela companhia a partir  
de colocações expostas  
pelos públicos consultados –  
todos eles com metas  
de monitoramento.

ODS 13
Ação Global 
Contra a 
Mudança do 
Clima

ODS 4
Educação e 
Qualidade

ODS 11
Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

ODS 12 
Consumo e 
Produção 
Responsáveis

102-12 | 102-13
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Gestão com 
Responsabilidade
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Cuidar da maneira como 
gerenciamos os recursos naturais 
e os impactos gerados pelas 
operações da companhia fazem 
parte de nosso compromisso. 
Assim, um dos eixos de nossa 
estratégia de sustentabilidade, 
que passa a ser aplicada em 
todas as ações relacionadas  
ao negócio da NTS a partir de 
2021, considera quatro pontos 
essenciais: a prevenção à 
poluição, a ecoeficiência de 
nossas operações, a mitigação  
de impactos e manutenção  
da biodiversidade e ações 
relacionadas às mudanças 
climáticas, como o controle  
de emissões de gases de  
efeito estufa.

O possível impacto socioambiental 
nas proximidades de nossas 
operações está entre os 10  
temas materiais que guiam  
nossa atuação. Dessa forma, 
temos o compromisso e a 
responsabilidade de mensurar, 
avaliar e tratar esses impactos  
em todos os novos projetos de 

infraestrutura, com atenção desde 
os licenciamentos até a geração 
de impacto positivo. A gestão 
desse tema inclui o Estudo de 
Análise de Risco e Estudo de 
Impacto Ambiental, e o Programa 
de Comunicação Social e 
Educação Ambiental.

Obedecendo à legislação, na fase 
de projeto, mapeamos as áreas 
sensíveis, e implementamos 
checklists ambientais de modo  
a evitar a instalação dos ativos em 
locais com risco de impacto à 
áreas de preservação ou de 
mudanças socioambientais 
em territórios adjacentes. 
Consideramos também riscos 
relativos à operação, como 
vazamentos por atividades  
de terceiros, falha mecânica, 
corrosão, erro operacional  
e causas naturais como 
deslizamentos de terra.  
Porém, ainda não temos  
um indicador para quantificar 
 o impacto de nossas atividades 
sobre a biodiversidade  
ou comunidades locais.

103 | 304 | 304-2 | 413-2

201-2
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O acesso à floresta nativa ao 
longo do traçado dos gasodutos 
permanece como antes da obra 
de construção, bem como os 
recursos hídricos. Em 2020, não 
houve qualquer multa ou registro 
de não conformidade significativo 
relacionados ao atendimento das 

legislações ou condicionantes 
ambientais. Para 2021,  
será contratado um estudo  
que realizará o levantamento  
de todas as Unidades  
de Conservação e Áreas de 
Proteção Ambiental ao longo  
da malha da NTS.

   Impactos socioambientais das operações no entorno
2019 2020

Índice de Condicionantes Ambientais 
atendidas no Prazo 100% 100%

Índice de Licenças Ambientais Regularizadas 100% 100%

Índice de Notificações Atendidas no Prazo 100% 100%

Índice de condicionantes ambientais em 
tratamento 5,0% 5,0%

103 | 307 | 419 | 419-1
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Gestão de resíduos

Em 2020 implantamos nosso 
Sistema de Gestão Integrada (SGI), 
com a elaboração do Programa 
de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) em nossa sede  
e nas bases de operação.  
A geração de resíduos das 
contratadas segue o Padrão  
de Gestão Ambiental em Obras  

e Projetos. No ano de 2020, a NTS  
e suas contratadas geraram 30,51 
toneladas de resíduos perigosos  
e 29,32 toneladas de resíduos não 
perigosos. Nota-se a redução na 
quantidade de resíduos gerados, 
em função da paralização das 
atividades decorrente da 
pandemia da Covid-19. 

103 | 306 | 306-2 | 306-3

   (em toneladas) * 2019 2020

Resíduo sólido

Gerado 235,75 30,51

Acumulado 0,0 7,28

Destinado 235,75 23,25

Resíduo perigoso

Gerado 47,65 29,32

Acumulado 0,0 2,63

Destinado 47,65 26,91

*Resíduos diversos, de acordo com o escopo de serviço das contratadas



nts - Relatório de Sustentabilidade 2020 70

Eficiência hídrica 

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.
Com a implantação do SGI em 
2020, o padrão de Gestão de 
Recursos Hídricos e efluentes foi 
revisado e elaborado o plano de 
monitoramento de águas e 
efluentes. Contudo, a implantação 
efetiva destes padrões só ocorrerá 
após a primarização das 
operações em 2021.

No ano, o consumo reportado 
ainda é referente apenas ao 
escritório-sede. Em 2020, 
compramos de terceiros 
(concessionária local – captação 
superficial) um total de 2.931,05 m³ 
(2,931ML) de água, para consumo. 
Descartamos 2.860,15 m³ (2,860 ML) 
no mesmo período e o consumo 
totalizou em 70,9m³ (0,071 ML).

103 | 303 | 303-1 | 303-3 | 303-5

Água Captada Efluente Descartado

2019 1.469,9m3

2020 2.931,05m³

2019 1.467,4m3

2020 2.860,2m3

Em função da pandemia, a partir do mês de abril, o trabalho passou a ser remoto, 
impossibilitando o monitoramento do consumo no escritório. Foram utilizados dados 
estimados baseados em normas técnicas, considerando o consumo por pessoa/dia.

303-2 | 303-4
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Emissões

A métrica definida para relativizar 
as emissões e gerar o indicador 
de intensidade foi a produção  
da NTS em Mm³ (25.816,103), 
normalizada para as condições 
de 1 atm @ 20°C. Como resultado, 
a intensidade de emissões é de 
4,72 TCO2eq/Mm³. Em relação  
a outras emissões significativas, 
nossos ativos emitiram 345,79t  
de NOx e 3,21 t de material 
particulado, com base nos  
dados inventariados pela 
operadora dos ativos.  
As emissões de substâncias 
potencialmente destruidoras  
da camada de ozônio (SDO)  
ainda não são monitoradas.

Em 2020, com base nas diretrizes 
do Padrão de Gestão de 
Emissões Atmosféricas, foi 
elaborado o Plano de 
Monitoramento de Emissões 
Atmosféricas, que será implantado 
a partir da primarização da 
operação. Em função disso, o 
histórico de emissões da NTS 
está em construção.

Vale ressaltar que, por conta da 
pandemia de Covid-19 que levou  
ao regime de teletrabalho em 
grande parte do ano de 2020, 
houve menor uso de energia no 
escritório, gerando uma redução do 
impacto em relação ao ano de 2019.

103 | 305 | 305-4 | 305-5 | 305-6

Emissões Fugitivas 

Emissões em ton CO2eq

Emissões Indiretas

2019 91,81

2020 197,19

2019 22,14

2020 21,00
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Pelo segundo ano consecutivo a 
NTS publica seu relatório 
seguindo os padrões da Global 
Reporting Initiative em sua versão 
Standard, na opção Essencial. Os 
dados desse material cobrem o 
período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2020 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.

Para este ano, a Companhia 
manteve os temas materiais 
definidos em 2019. O processo 
incluiu a identificação dos 
principais impactos das atividades 

da NTS e os públicos impactados, 
sendo que os 10 temas 
considerados prioritários foram 
validados pela alta direção  
da companhia.

102-50, 102-52, 102-54

102-40, 102-42, 102-43



nts - Relatório de Sustentabilidade 2020 74

Temas materiais Objetivo do tema Aspecto GRI 
relacionado

Públicos 
impactados

ODSs 
relacionados

1. 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 situações de 

emergência

Saúde e 
segurança

Interno e 
externo meta 8.8

2. Integridade  
de dutos

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

3. 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

4. Relacionamento 
com a 
comunidade local

Desenvolver o engajamento 
de comunidades locais 

com foco no diálogo 
transparente, suporte para 
o desenvolvimento local e 
para a licença social para 

operar

Comunidade 
local

Interno e 
externo meta 16.7

5. Relacionamento 
com o governo e 
stakeholders

Atuar como agente de 
mudança, buscando a 
uniformização de leis 
federais e estaduais; 

interface junto ao 
governo para atração 

de investimentos e 
desenvolvimento da 

infraestrutura do gás no país

Engajamento 
de 

stakeholders

Interno e 
externo

meta 11.a

meta 16.5

6. Proteção e 
integridade das 
faixas de servidão

Acompanhar a manutenção 
e a integridade das 

áreas com instalação de 
gasodutos e monitoramento 

do relacionamento com 
proprietários dessas áreas

Indicadores 
SASB

Interno e 
externo meta 9.1

 102-44 | 102-46 | 102-47 | 103-1
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Temas materiais Objetivo do tema Aspecto GRI 
relacionado

Públicos 
impactados

ODSs 
relacionados

7. 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

8. Gás natural na 
matriz energética

Articular a favor da criação 
de um mercado mais 

plural, competitivo e com 
expansão da malha de 

gasodutos, que possibilite a 
utilização do gás natural em 
substituição a combustíveis 

mais poluentes

Indicadores 
próprios

Interno e 
externo meta 7.1

9. Retorno para 
o acionista

Proporcionar um retorno 
positivo aos acionistas, 
por meio da excelência 

operacional, otimização dos 
custos e gestão de riscos

Desempenho 
econômico

Interno e 
externo meta 8.1

10. Impactos 
socioambientais 
das operações no 
entorno

Mensurar, avaliar e tratar 
os impactos sociais e 
ambientais nos novos 

projetos de infraestrutura, 
com atenção desde os 
licenciamentos até a 

geração de impacto positivo 

Impacto 
econômico 

indireto, Água, 
Emissões, 

Biodiversidade, 
Resíduos, Não 
conformidade 

ambiental

Interno e 
externo

meta 6.1

meta 7.1

meta 16.6
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Quem são nossos stakeholders?

   Parte interessada Abrangência Temas

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, 

outros
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO PÁGINA

GRI 101: FUNDAMENTOS 2020 

DISCLOSURES GERAIS

GRI 102:  
Disclosures Conteúdos  
Gerais 2016

102-1: Nome da Organização    12

102-2: Atividades, marcas, 
produtos e serviços   15

102-3: Localização da sede    12

102-4: Localização das 
operações    12

102-5: Propriedade e forma 
jurídica    14

102-6: Mercados atendidos    12

102-7: Porte da organização    12

102-8: Informações sobre 
empregados e outros 
trabalhadores

   52, 53

102-9: Cadeia de fornecedores    22

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

 Não houve  

102-11: Princípio ou abordagem 
da precaução    30

102-12: Iniciativas externas    6, 65

102-13: Participação em 
associações    65

ESTRATÉGIA

GRI 102:  
Disclosures Conteúdos  
Gerais 2016

102-14: Declaração do decisor 
mais graduado da organização    8

ÉTICA E INTEGRIDADE

GRI 102: Disclosures 
Conteúdos Gerais 2016

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

  26 

102-17: Mecanismos 
de aconselhamento e 
preocupações éticas

   26, 29 

GOVERNANÇA

GRI 102: Disclosures 
Conteúdos Gerais 2016 102-18: Estrutura de governança    24



nts - Relatório de Sustentabilidade 2020 79

STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO PÁGINA

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102: Disclosures 
Conteúdos Gerais 2016

102-40: Lista de partes 
interessadas   73

102-41: Acordos de negociação 
coletiva

 100% dos empregados 
próprios estão cobertos por 

acordos de negociação coletiva
 

102-42: Base para a 
identificação e seleção de 
partes interessadas para 
engajamento

73

102-43: Abordagem para 
o engajamento das partes 
interessadas

   73

102-44: Principais tópicos e 
preocupações levantadas    74

PRÁTICA DE RELATO 

102-46: Definição do conteúdo 
do relatório e limite dos tópicos    74

102-47: Lista de tópicos 
materiais    74

102-48: Reformulações de 
informações Não houve  

102-49: Alterações no relatório Não houve  

102-50: Período coberto pelo 
relatório 73

102-51: Data do último relatório 2019  

102-52: Ciclo de emissão de 
relatórios  73

102-53: Ponto de contato para 
perguntas sobre o relatório  contato@ntsbrasil.com.br 87

102-54: Declaração de elaboração 
do relatório de conformidade com 
Standards GRI

   73

102-55: Sumário de conteúdo    77

102-56: Verificação externa Não houve   

mailto:contato@ntsbrasil.com.br
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO PÁGINA

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite    74

103-2: Forma de gestão e seus 
componentes    36

103-3: Avaliação da forma de 
gestão    36

GRI 201: Desempenho 
Econômico 2016

201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído   36

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

 67

201-4: Apoio financeiro 
recebido do governo    64

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 74

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 63

103-3: Avaliação  
da forma de gestão 63

GRI 203: Impactos 
Econômicos Indiretos 
2016

203-1: Investimento  
em infraestrutura  
e apoio a serviços

13

203-2: Impactos econômicos 
indiretos significativos

7, 43, 
63

COMBATE À CORRUPÇÃO

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016

103-1: Explicação do  
tópico material e seu limite    74

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes   27 

103-3: Avaliação  
da forma de gestão    27
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO PÁGINA

GRI 205: Combate  
à Corrupção 2016

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

  27 

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

   26, 28

205-3: Casos confirmados de 
corrupção e medidas tomadas

Em 2020 não houve casos 
de corrupção que sejam 
de conhecimento da 
companhia.

 

CONCORRÊNCIA DESLEAL

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite   74

103-2: Forma de gestão e seus 
componentes 26

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 26

GRI 206: Concorrência 
Desleal 2016

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

Em 2020 não houve ações 
por concorrência desleal 
ou práticas de truste que 
sejam de conhecimento da 
companhia.

ÁGUA E EFLUENTES

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite    74

103-2: Forma de gestão e seus 
componentes    70

103-3: Avaliação da forma de 
gestão    70

GRI 303: Água e 
Efluentes 2018

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

   70

303-2 Gestão de impactos 
relacionados ao descarte de 
água

   70

303-3: Captação de água    70

303-4: Descarte de água    70

303-5: Consumo de água    70

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 74

103-2: Forma de gestão e seus 
componentes 67

103-3: Avaliação da forma de 
gestão 67

GRI 304: Biodiversidade 
2016

304-2: Impactos significativos 
de atividades, produtos e 
serviços na biodiversidade

67
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO PÁGINA

EMISSÕES

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 74

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 71

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 71

GRI 305: Emissões 2016

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

34

305-4: Intensidade de emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) 71

305-5: Redução de emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) 71

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

71

RESÍDUOS

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 74

103-2: Forma de gestão e seus 
componentes 69

103-3: Avaliação da forma de 
gestão 69

GRI 306: Resíduos 2016

306-2: Gestão de impactos 
significativos relacionados a 
resíduos

69

306-3: Resíduos gerados 69

CONFORMIDADE AMBIENTAL

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite    74

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes    68

103-3: Avaliação da forma  
de gestão   68 



nts - Relatório de Sustentabilidade 2020 83

STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO PÁGINA

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 2020.

 

EMPREGO

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do  
tópico material e seu limite   74 

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes    50

103-3: Avaliação da forma  
de gestão   50 

GRI 401:  
Emprego 2016

401-2: Benefícios oferecidos  
a empregados em tempo 
integral que não são  
oferecidos a empregados 
temporários ou de  
período parcial

•  Vale refeição 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.

•  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 até 
3 anos 11 meses e 29 
dias mediante devida 
comprovação.
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO PÁGINA

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do  
tópico material e seu limite   74 

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes    58

103-3: Avaliação da  
forma de gestão    58

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

Considerando que o 
sistema de gestão está 
sendo implementado, 
não possuímos métricas 
do SGI para realização 
comparativa dos anos 
anteriores. A certificação 
externa do Sistema de 
gestão integrado da NTS 
está prevista para o 1º 
Trimestre de 2022. Contudo, 
realizamos a gestão interna 
das empresas contratadas 
periodicamente por meio 
de auditorias com base em 
seus sistemas de gestão.

58

403-9: Acidentes de trabalho

Não registramos qualquer
caso de doença ocupacional
nem óbito de empregados
em 2020.

403-10: Doenças profissionais

Não registramos qualquer 
caso de doença ocupacional 
nem óbito de empregados 
em 2020. A NTS formou 
um grupo composto por 
gerentes, representantes 
da área de Gente&Gestão 
e posteriormente 
representante da saúde 
ocupacional da companhia, 
buscando criar ações de 
cuidado preventivo com 
a saúde de todos os seus 
empregados, considerando 
a importância do bem-estar 
para garantir um ambiente 
de trabalho colaborativo e de 
alta performance. Esta ação 
faz parte da iniciativa de 
cultura NTS.

67
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO PÁGINA

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 74

103-2: 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

57

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

56

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

56

COMUNIDADES LOCAIS

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite    74

103-2: Forma de gestão e seus 
componentes   63 

103-3: Avaliação da forma de 
gestão    63

GRI 413: Comunidades 
Locais 2016

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

  63

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

63

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite    74

103-2: Forma de gestão e seus 
componentes    68

103-3: Avaliação da forma de 
gestão    68

GRI 419: Conformidade 
Socioeconômica 2016

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

 68



STANDARD GRI DISCLOSURE COMENTÁRIO

SASB

DISCLOSURE COMENTÁRIO

IF-GU-504a.1 - Número 
de (1) incidentes 
relatados no pipeline, 
(2) Ordens de ações 
corretivas (CAO) e (3) 
avisos de provável 
violação (NOPV)

Zero

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

Zero

IF-GU-504a.3 - 
Porcentagem 
de gasoduto de 
distribuição que é (1) 
ferro fundido e / ou 
forjado e (2) aço não 
protegido.

Gasoduto de transporte: 12%

Gasoduto de distribuição: 0%

Uma seção do gasoduto GASVOL e cinco seções do gasoduto 
GASPAL foram inspecionadas com ferramentas especiais (PIGs 
Instrumentados) no ano de 2020. Foram utilizadas ferramentas 
capazes de detectar e medir defeitos de corrosão, defeitos 
geométricos, defeitos de fabricação, entre outros. 
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Informações 
Corporativas
NTS – Nova Transportadora do Sudeste S/A

Coordenação

Consultoria GRI, conteúdo 

Revisão

Tradução

Diagramação 

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
Cesar Vinciprova/ Joice Portella

Keyassociados – www.keyassociados.com.br
Técnica: Giovanna Zambrini/ Lucio Bianchi/ Murilo Dalbelo
Editorial: Daniele Aronque

Elisângela Souza

Gotcha Idiomas

Kite Estratégias Digitais

Kite Estratégias Digitais

Antônio Pinheiro

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

102-53
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