
GNA adere ao Pacto Global da ONU 

Como parte da consolidação de uma agenda ESG, a empresa passa a integrar a maior iniciativa 

voluntária de sustentabilidade corporativa do mundo, que reúne mais de 17 mil companhias 

 

A GNA, joint venture formada pela Prumo Logística, bp, Siemens e SPIC Brasil, anuncia a sua 

adesão ao Pacto Global da Nações Unidas (ONU), iniciativa que visa mobilizar a comunidade 

empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, dos dez princípios universais 

nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com a 

assinatura, a GNA se compromete também a contribuir para o alcance dos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da ONU.  

“A nossa adesão  ao Pacto Global está em linha com a nossa Estratégia de Sustentabilidade e à 

consolidação da agenda ESG. Recentemente atualizamos a nossa Política de Sustentabilidade  

para trazer à pauta temas urgentes ligados a mudanças climáticas, responsabilidade social e 

governança. Estamos comprometidos com as mudanças necessárias para garantir o futuro mais 

sustentável para todos”, explica Bernardo Perseke, diretor-presidente da GNA.  

O compromisso com a sustentabilidade é uma marca da GNA. Desde a concepção do negócio, 

passando pela operação de uma das térmicas mais eficientes do país e no relacionamento com 

os nossos colaboradores, comunidades e fornecedores, desenvolvemos ações para minimizar os 

impactos socioambientais de nosso projeto, como uso da água do mar no processo de geração 

e energia, monitoramento das emissões, rígidos padrões de segurança, além de iniciativas em 

apoio à geração de renda, qualificação e desenvolvimento local das comunidades.  

A Rede Brasil do Pacto Global é a terceira maior rede do mundo, com mais de 1,5 mil 

participantes, sendo considerada, pelas empresas que atuam no Brasil, como a principal 

iniciativa de sustentabilidade corporativa do país. A plataforma conta com o envolvimento do 

poder público, instituições de ensino e da sociedade civil para gerar impacto, representando, ao 

mesmo tempo, um ambiente neutro e dinâmico. 

Sobre a GNA  
   
A GNA – Gás Natural Açu é uma joint venture formada pela bp, Siemens, SPIC Brasil e pela Prumo Logística, 
controlada pelo EIG Global Energy Partners, dedicada ao desenvolvimento, implantação e operação de 
projetos estruturantes e sustentáveis de gás natural e energia. A empresa constrói no Porto do Açu (RJ) o 
maior parque termelétrico a gás natural da América Latina.  O projeto compreende a implantação de duas 
térmicas movidas a gás natural (GNA I e GNA II) que, em conjunto, alcançarão 3 GW de capacidade 
instalada. Juntas, as duas térmicas irão gerar energia suficiente para atender cerca de 14 milhões de 
residências. Além das térmicas, o projeto compreende um Terminal de Regaseificação de GNL (Gás 
Natural Liquefeito) de 28 milhões de metros cúbicos/dia. Os projetos contam com financiamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  
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