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Em 2021, os investimentos agregados do CPRM PREV auferiram rentabilidade positiva de 

4,84%,sendo o índice de referência 14,68%. 

 

O CPRM PREV encontra-se superavitário e aderente às premissas e hipóteses dos cálculos atuariais, 

possuindo recursos suficientes para honrar seus compromissos. 

O Índice de Solvência indica que o plano possui recursos suficientes para honrar seus compromissos 

atuariais e com terceiros. Estando acima de 100%, indica que o plano possui recursos suficientes. 

Solvência 

Índice 2017 2018 2019 2020 
Acumulado até 

Dezembro/2021 

Solvência 106,51 106,23 110,17 108,04 103,28 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Responsabilidade Social 

O SBG-CPRM tem a responsabilidade social de gerar conhecimento geológico e hidrológico básico 

em todo o território brasileiro. Em 2021, foram desenvolvidas ações que estimularam práticas 

sustentáveis dentro e fora da instituição, as quais foram elencadas a seguir, bem como a interação 

de seus técnicos com diversos setores da sociedade através de ações como: coleta seletiva de 

resíduos sólidos e outsourcing de impressão/digitalização. 

Coleta Seletiva Solidária  

Atendendo aos termos da legislação vigente sobre o assunto, o material reciclável recolhido nas 

unidades da empresa é destinado a cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, 

gerando renda e trabalhando a questão ambiental através do descarte adequado do material reciclável. 
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Histórico Descarte Resíduos Recicláveis (2015 – 2021) – Escritório Rio de Janeiro 

 

Outsourcing de Impressão/Digitalização 

O acompanhamento do consumo de impressões foi implementado em 2019 (total de 1.857.972 

unidades) e, a partir de 2020 (total de 547.282 unidades), foi realizada a análise comparativa com o 

ano anterior, chegando ao patamar de 71% de redução. Já em 2021, o percentual de redução, 

comparando-se com o ano de 2020, atingiu o percentual de 56%. O objetivo foi verificar como a 

implantação de modelo de outsourcing de impressão/digitalização impacta na condução de uma 

mudança inovadora de cultura organizacional, contribuindo para o consumo de papel de forma 

sustentável em todas as atividades realizadas pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM. 

Histórico Consumo Acumulado de Impressões (2019 – 2021) – SGB-CPRM 

 

  


