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ESG, Compliance, LGPD e Circular Thinking

A sustentabilidade e a Conexão ao Mundo dos Negócios
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1888

1960
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O entusiasmo da CEO Estela Testa deu origem a Pieralisi 

Latam. No primeiro ano vendemos 80 máquinas para 

aplicação ambiental, um novo segmento para o grupo 

mundial. Pieralisi LATAM tornou-se líder nacional no 

fornecimento de decanters.

Pieralisi Latam

Como resultado do seu compromisso com a pesquisa e a 

introdução, na década de 1960, do primeiro Decanter para o 

processamento contínuo de azeite de oliva, a empresa 

estava destinada a revolucionar o processo de extração 

tradicional, permitindo à Pieralisi conquistar o mercado 

nacional e internacional.

Primeiro Decanter

A paixão pela inovação sempre foi a força motriz do Grupo 

Pieralisi desde as suas origens, quando Adeodato Pieralisi 

instalou a primeira oficina na pequena cidade de Monsano

em 1888, dando início a este negócio de manufatura familiar. 

A partir do pós-guerra, com a fundação da empresa M.A.I.P. 

Principal fábrica do Grupo em Jesi.

Primeira Oficina
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Buscando a perenidade da marca Pieralisi e em linha com a 

tendência mundial, atua na implementação contínua de boas 

práticas de ESG. 

Pieralisi ESG

Para aumentar o Market Share na Pieralisi Norte América o 

grupo busca a sinergia com LATAM, unificando a gestão e 

criando a Pieralisi Americas.

Pieralisi America

A Pieralisi chegou a 4.000 máquinas instaladas na LATAM e 

construiu uma fábrica para atender nossos .

Nova Sede

2020

2021

2012
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A Pieralisi contribui com as boas práticas
de seus clientes, fornecendo
equipamentos que minimizam os
impactos ambientais, como soluções de
tratamento de lodo, com alta eficiência
energética e reaproveitamento de
biossólidos na indústria.

Além disso, a empresa possui a sua
própria política interna de economia
circular.

E
NVIRONMENTAL
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COMO A PIERALISI AJUDA SEUS CLIENTES A SEREM ESG

Ao todo são mais de 15 mil sistemas de centrifugação fornecidos pela Pieralisi instalados mundo afora, e diversos sistemas de secagem de 
lodo e ainda com co-geração de energia. Este é um dos nossos comprometimentos para um desenvolvimento sustentável.
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A Pieralisi está sempre preocupada com o bem estar dos
colaboradores. Promove treinamentos, especializações e
todo suporte de equipamentos de segurança, com uma
gestão humanizada, tornando as pessoas parte integrante
de nosso processo.

Além disso, promove a inclusão e implementa a
diversidade e a equidade racial e de gênero dos
colaboradores da empresa.

SOCIAL
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NOSSOS PROGRAMAS E METAS - DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Ter 40% de mulheres em posição de 

liderança e 30% de mulheres no Quadro de 

colaboradores até 2025

GÊNERO

Preencher 5% das vagas da empresa com 

PCDs até 2025.

PCDs

Alcançar 30% de contratação de 

candidatos negros nas vagas de estágios

até 2023.

RAÇA

Posicionarmos em apoio as organizações

de candidatos exclusivamente declarados

LGBTQIA+.

LGBTQIA+

A promoção da diversidade e da inclusão em nossa empresa é uma prioridade que se materializa em ações práticas no dia a 

dia, construindo e fortalecendo uma cultura de integração e respeito entre as pessoas.

Promover a prática de responsabilidade

social. Apoiamos o Voluntariado SANASA, 

que apoia a população vulnerável da 

cidade de Campinas..

APOIO A COMUNIDADE

Firmamos parceria com universidades da 

região e a Prefeitura de Louveira para 

contratação de jovens do município.

PARCERIAS
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Nossa empresa adota as melhores práticas de governança corporativa e de

gestão para o desenvolvimento da estratégia de negócios e perenização da

empresa.

A ética e a transparência estão na base da relação que estabelecemos com a

sociedade, acionistas, enfim os stakeholders, e são garantidas por uma sólida

estrutura de governança, políticas e procedimentos de controles internos.

Os mecanismos e processos que adotamos viabilizam a tomada de decisão

considerando de forma integrada os impactos econômicos, sociais e

ambientais sobre o nosso negócio e impulsionando uma visão moderna de

gestão apoiada nos pilares ESG (Environmental, Social and Governance).

G
OVERNANÇA
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‘G’ – GOVERNANCE (GOVERNANÇA)

Pacto Empresarial

Somos signatários
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‘G’ – GOVERNANCE (GOVERNANÇA)

11 Nossa empresa possui órgãos de governança responsáveis pela avaliação contínua dos planos para execução da estratégia 

de negócios, observando os resultados alcançados e os mecanismos de gestão de riscos para garantir a geração de valor –

em aspectos financeiros e não financeiros – no longo prazo. 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

3 Contamos com uma Auditoria interna que avalia, de maneira independente e sistemática, a 

eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controles e governança.

CONTROLE INTERNO

2 Comitê de Performance – auxilia a diretoria executive.

Comitê de Crises – foi implantado na Pandemia para as decisões e garantir a continuidade da empresa.

Comitê de Integridade – auxiliando nas políticas de negócios em compliance.

COMITÊS

4
Estamos comprometidos em realizar todas as nossas atividades com os mais 

altos padrões éticos e de transparência. Nossos valores corporativos 

orientam a construção de relacionamentos com base na integridade e no 

cumprimento das legislações e regulamentações a que estamos sujeitos local 

e globalmente.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

• Lei federal que dispõe sobre a proteção de dados pessoais 

• Paradigma de adequação de atividades envolvendo dados 

pessoais;

• Fortalecimento da privacidade por meio da regulamentação 

do tratamento de dados pessoais;

• Reorganização e coordenação dos vários mecanismos 

regulatórios relacionados ao tratamento de dados pessoais

O que é a LGPD e quais seus objetivos?
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CIRCULAR THINKING
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CIRCULAR THINKING

Estamos comprometidos com o

desenvolvimento sem descarte de

resíduos, onde os investimentos

são otimizados e têm um objetivo

final de rentabilidade sustentável.

Em nossa visão global

compartilhamos os objetivos da

Agenda 2030 para o

Desenvolvimento Sustentável e

trabalhamos em equipes

multifuncionais criativas.

A filosofia da nossa empresa, que sempre foi em nome do desperdício zero, hoje tem a definição certa: 

Pensamento Circular. 
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Estela Testa

CEO Pieralisi Américas

Obrigada!

estela.testa@pieralisi.com

(11) 9.7687-6662

www.pieralisi.com

http://www.pieralisi.com/

