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Descrição do Projeto 
 
A CRAFT investiu na SOURCE Global, PBC (“SOURCE” ou a “Empresa”), uma empresa que produz 
hidropainéis. Por meio do Subfundo 4, $ 5 milhões podem ser investidos para apoiar o 
desenvolvimento de um oleoduto para implantar mais de 1.500 painéis para beneficiar 
indivíduos que vivem em regiões com escassez de água no México, Brasil e África do Sul. 
 
A SOURCE Global foi fundada em 2014, com sede em Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, e 
com vendas em 52 países, desenvolveu um sistema de água independente e sem rede 
(“hidropanel”) capaz de produzir de 3 a 5 litros de água pura, H2O potável por dia do ar 
ambiente, totalmente alimentado por energia solar (calor e eletricidade solar fotovoltaica). O H 

2 O puro é mineralizado com cálcio e magnésio para otimizar o sabor e foi testado de acordo 
com vários padrões e diretrizes internacionais com zero contaminantes detectáveis. Os 
hidropainéis podem ser montados no teto ou no solo e contêm um reservatório de 30 litros 
para armazenamento de água. 
 
O produto da empresa é um método de baixo custo, renovável e com baixo teor de carbono 
para produzir água localmente, sem depender de suprimentos de combustível, redes elétricas, 
infraestrutura de tratamento e distribuição de água ou recursos hídricos subterrâneos ou 
superficiais. Os hidropainéis fornecem melhor qualidade e maior volume de água para 
instalações comunitárias, empresas e residências individuais. Os clientes incluem marcas de 
água engarrafada, hotéis e resorts, grandes cadeias de supermercados, comunidades remotas e 
comunidades em locais áridos, organizações de ajuda e socorro a desastres e proprietários de 
residências. A empresa obtém receitas por meio de três canais principais: (1) vendas de 
hidropainéis por meio de parceiros de distribuição, (2) vendas de hidropainéis diretamente aos 
clientes finais e (3) venda de água de projetos de grande escala por meio de contratos de 
compra de água de longo prazo (“WPAs ”). 
 
A empresa vendeu e instalou mais de 4.000 hidropainéis em 52 países, incluindo países 
desenvolvidos e em desenvolvimento ( por exemplo , EUA, Austrália, Emirados Árabes Unidos, 
Índia, África do Sul, México e Filipinas). A SOURCE Global tem operações em andamento para 
dar suporte às vendas por meio de mais de 80 parceiros globais existentes envolvidos na 
origem, distribuição, instalação e manutenção de seus hidropainéis. Os parceiros, incluindo 
contratados e subcontratados, devem aderir aos padrões ambientais e sociais corporativos. 
 
O número específico, a escala e os valores de financiamento de cada instalação estão 
atualmente na fase de desenvolvimento do pipeline. No entanto, os Mercados Alvo do 
Subfundo 4 apoiado pelo GCF incluem áreas com estresse hídrico crônico ou agudo 1no México, 

 
1Índice de Aqueduto do World Resource Institute , que mede o total anual de retirada de água (municipal, 
industrial e agrícola) expresso como uma porcentagem do total anual de água azul disponível. Valores mais altos 
indicam mais competição entre os usuários. Áreas de alto estresse definidas entre 40-80% e áreas de estresse 
extremo definidas como >80%. 
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Brasil e África do Sul. A SOURCE Global já está operando no Brasil, México e África do Sul com 
equipes que entendem os regulamentos nacionais e locais aplicáveis. 
Como resultado do investimento da CRAFT na SOURCE, toda a corporação é legalmente 
obrigada a operar de acordo com os Padrões de Desempenho da IFC, os Padrões E&S do EIB , as 
Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança (EHS) do Grupo do Banco Mundial aplicáveis e com 
o host Ambiental e Social aplicável. leis, regulamentos e autorizações do país; incluindo as leis 
que implementam as obrigações do país anfitrião sob o direito internacional. A CRAFT tem 
monitorado a conformidade com nenhum incidente conhecido de não conformidade ambiental 
ou social. 
 
Através da produção de água potável limpa e renovável, espera-se a aplicação de capital 
através do Subfundo 4 para pelo menos 3.000 indivíduos com base na suposição de que cada 
painel em um projeto residencial ou comunitário fornece água potável suficiente para 2 
indivíduos e cada painel em outro tipos de projetos fornece água potável suplementar para 3,3 
pessoas. Os beneficiários serão rastreados por vários tipos de usuários ao longo do tempo, por 
país/localização e desagregados por gênero sempre que possível. Em locais onde a atual fonte 
de água é de má qualidade e difícil de obter, o investimento pode gerar impactos positivos para 
mulheres e meninas por meio da economia de tempo com a coleta evitada de água. Também 
poderia levar a melhores resultados de saúde individual através da melhoria da qualidade da 
água. 
 
Os usos dos recursos do investimento incluem o seguinte: (a) identificar e desenvolver projetos 
em parceria com governos, serviços públicos, ONGs e comunidades para fornecer a tecnologia 
SOURCE Hydropanel nos mercados-alvo, (b) financiar o capex da construção dos projetos; (c) 
financiar as operações em andamento dos projetos e equipes de apoio; e (d) avaliar o impacto 
do projeto e desenvolver oportunidades de continuidade nos mercados-alvo com base nos 
resultados do projeto. 
 
As fases (a) e (b) acima do Projeto envolverão o desenvolvimento de aproximadamente 1.500 
instalações de hidropainéis no México, Brasil e África do Sul durante um período de 2 a 3 anos. 
A vida útil esperada de cada hidropainel é de 15 anos e, dependendo das particularidades do 
projeto, esperamos que as fases (c) e (d) acima se estendam por 10 a 15 anos. O pipeline atual 
2inclui um foco no norte do México e em 10.000 escolas sem água no México, bem como áreas 
com escassez de água em partes do Cabo Oriental e do Norte na África do Sul e em áreas com 
falta de água no Brasil. 
 
SOURCE Global atende aos critérios de elegibilidade descritos no Anexo 11 da FAA através do 
seguinte: 
  

• A Empresa assumirá compromissos juridicamente vinculativos para implantar ou 
transferir para os Países Anfitriões (México, África do Sul e Brasil) Soluções ou Serviços 

 
2Este é um pipeline indicativo destinado a ilustrar projetos de amostra e sujeito a alterações com base na 
negociação de contratos e due diligence. 
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de Resiliência Climática Elegíveis com um Valor Monetário de pelo menos 100% do valor 
investido pelo Subfundo 4 na SOURCE Global. 

• A Empresa gerará impactos de adaptação – fornecendo água para indivíduos em áreas 
de estresse hídrico alto ou extremo 

• Exigência de assento no conselho de votação dispensada pelo GCF em 19 de julho de 
2022 

• A SOURCE Global produz um hidropainel que é uma solução fora da rede que pode ser 
implantada em áreas com estresse hídrico crônico ou agudo para produzir H2O puro da 
atmosfera para fins de consumo. 

• A SOURCE Global está em fase de crescimento, com receita de US$ 8,8 milhões 
projetada para 2022. 

• FONTE A Global possui um ESMS e está comprometida em gerenciar o risco ESG. Além 
disso, a SOURCE Global fornece relatórios de impacto anuais sobre os principais 
indicadores de desempenho para o Fundo CRAFT. 
 

Âmbito da Revisão 
A avaliação ambiental e social (E&S) da Lightsmith incluiu a revisão de documentos técnicos e 
ambientais, de saúde e segurança (EHS) apresentados pela empresa, bem como um rascunho 
do relatório anual de impacto, requerimento da B Corporation, políticas EHS e o Manual do 
Funcionário. Devido a restrições de viagens relacionadas ao Covid-19, a equipe participou de 
uma série de teleconferências e de um tour em vídeo pela montadora em 26 de junho de 2020. 
A equipe realizou entrevistas com Manufatura, Engenharia, Jurídico, Cadeia de Suprimentos, 
Chefe de equipe, campo e serviço global, CFO, diretor de receita e presidente de marca. A 
avaliação concentrou-se na revisão das políticas e procedimentos corporativos em relação aos 
Padrões de Desempenho da IFC e às Diretrizes EHS aplicáveis do Grupo do Banco Mundial 
(WBG), bem como à implementação e desempenho ambiental e social nas instalações de 
fabricação e nos locais do projeto. Como parte de seu contrato com o KfW, a Lightsmith 
consultou o especialista ambiental e social do KfW em 21 de julho de 2020 para discutir a 
avaliação de riscos ambientais e sociais e o plano de ação. 
 
Categorização de Projetos Ambientais e Sociais e Norma Aplicável 
O ESMS da CRAFT categoriza o risco ambiental e social em um nível de subprojeto de acordo 
com os padrões de desempenho da IFC, uma estrutura amplamente reconhecida e aceita 
projetada para investimentos do setor privado. Esta abordagem de categorização baseada no 
risco distingue os projetos com âmbito indefinido como no caso de empréstimos corporativos 
ou capital próprio, reconhecendo os constrangimentos práticos à divulgação associados a 
projetos que têm âmbito indefinido ou limitado no momento da aprovação. 
 
Dada a natureza dos riscos ambientais e sociais associados à fabricação, distribuição e 
instalação do produto, o Investimento é classificado como Categoria B. Há flexibilidade 
significativa na colocação do painel com base na preferência do cliente e potencial risco 
ambiental e social negativo e os impactos são, portanto, limitados, específicos do local e podem 
ser tratados por meio da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental e Social (“ESMS”) 
apropriado. 
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Os principais problemas e impactos identificados durante a avaliação incluem o 
desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e social e a eficácia da implementação 
contínua; trabalho e condições de trabalho, incluindo saúde e segurança ocupacional; saúde e 
segurança da comunidade em relação à qualidade da água; a necessidade de envolvimento 
efetivo das partes interessadas e de um sistema para corrigir quaisquer possíveis queixas das 
partes interessadas. 
 
Embora todos os Padrões de Desempenho sejam aplicáveis a este investimento, a due diligence 
ambiental e social da Lightsmith indica que o investimento terá impactos que devem ser 
gerenciados de maneira consistente com os seguintes Padrões de Desempenho da IFC:  
 
PS 1 - Avaliação e Gestão de Riscos Ambientais e Sociais e ImpactosPS 2 - Trabalho e Condições 
de TrabalhoPS 3 - Eficiência de Recursos e Prevenção da PoluiçãoPS 4 - Saúde Comunitária, 
Segurança e Proteção 
 
Questões relacionadas ao PS5: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário, PS6: 
Conservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais Vivos, PS7: Povos 
Indígenas e PS8: Patrimônio Cultural não são relevantes dado o controle sobre a localização dos 
sistemas de água em telhados residenciais ou terrenos locais montados. Locais futuros serão 
selecionados para evitar problemas significativos associados a qualquer um dos Padrões de 
Desempenho 
 
Avaliação Ambiental e Social e Padrões de Desempenho Aplicáveis 
 
Sistema de Gestão Ambiental e Social (PS1) 
Como parte do investimento do GCF, a CRAFT foi obrigada a estabelecer um sistema de gestão 
ambiental e social que se aplica a todos os investimentos sob o Subfundo 4 apoiado pelo GCF (o 
“ESMS”), incluindo um plano de ação de gênero e um plano para os povos indígenas. O ESMS 
do Subfundo GCF 4 foi aceito pelo GCF em março de 2022 e forma a base para a devida 
diligência da CRAFT, requisitos ambientais e sociais e monitoramento da SOURCE Global. (Ver 
Plano de Ação Ambiental e Social 2022 abaixo). 
 
A SOURCE Global possui uma série integrada de sistemas de gestão para identificar e gerenciar 
os riscos ambientais e sociais de forma sistemática e contínua. Em sua Política Ambiental e 
Social, a SOURCE descreve como esses sistemas de gestão são implementados em vários 
departamentos, incluindo Engenharia, Cadeia de Suprimentos, Manufatura e Pessoas e com 
responsabilidade geral do Conselho Geral e EVP. 
 
Por meio de sua Declaração de Visão e Missão, Aperfeiçoando a Água para Cada Pessoa em 
Cada Lugar , a SOURCE Global assume o compromisso de alcançar objetivos e princípios 
ambientais e sociais sólidos com seus parceiros, clientes e equipe. Cada instalação é 
desenvolvida de acordo com os Procedimentos de Seleção do Local e uma Política de Gestão de 
Empreiteiros . Os Procedimentos de Seleção do Local descrevem a metodologia para selecionar 
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objetivamente e, em seguida, avaliar os locais considerando vários fatores técnicos e não 
técnicos para orientar as escolhas sobre a seleção do local para SOURCE Hydropanel Arrays em 
Projetos Comunitários e a Política de Gestão de Empreiteiros descreve o processo de 
supervisão e envolvimento com empreiteiros e subcontratados para garantir que as obrigações 
trabalhistas e de segurança sejam cumpridas de forma eficiente e eficaz, cumprindo os 
objetivos do contrato para minimizar quaisquer riscos associados. 
 
Em março de 2020, a SOURCE Global obteve uma certificação B Corporation, que é uma 
verificação de terceiros de que certos padrões relacionados à governança, trabalhadores, 
comunidade e meio ambiente são incorporados às políticas, procedimentos e práticas da 
empresa. A alta administração tem um compromisso demonstrado em manter práticas e 
políticas ambientais e sociais rigorosas. 
 
Mecanismo de Reclamações 
A SOURCE Global tem vários canais de reclamação para funcionários e partes interessadas da 
comunidade, como clientes, usuários de água e pessoas que vivem dentro e ao redor do 
sistema de água. 
 
As reclamações podem ser enviadas por telefone ou e-mail para a equipe de Desenvolvimento 
de Negócios Globais, que é responsável pelo acompanhamento durante o processo de 
atendimento ao cliente. Reclamações típicas estão relacionadas à produtividade do sistema, 
problemas de distribuição de água, preocupações relacionadas ao clima ou outros problemas 
técnicos. Muitos comentários e perguntas recebidas por meio do mecanismo dizem respeito à 
curiosidade individual sobre o funcionamento do sistema. Muitas vezes, a SOURCE Global já 
está ciente e se envolve proativamente com os problemas antes de receber reclamações devido 
a sensores embutidos no hidropainel que transmitem informações para a SOURCE Global em 
tempo real. FONTE A Global possui procedimentos formais para acompanhamento e um 
registro para manutenção de registros. 
 
As reclamações dos empregados são tratadas por meio do Departamento de Gente e as 
reclamações podem ser feitas por telefone, meio eletrônico ou pessoalmente na sede. Na 
prática, os colaboradores podem se dirigir a um supervisor, ao chefe do Departamento de 
Pessoas ou ao Chefe de Gabinete antes de fazer uma reclamação formal. Atualmente, 
empreiteiros e instaladores podem enviar reclamações ou problemas por meio de uma 
plataforma online operada pela equipe de campo para treinamento, comunicação e recursos. 
Até o momento, a maioria das queixas apresentadas pelos contratados foi operacional e 
relacionada ao processo. Além disso, a SOURCE Global realiza pesquisas trimestrais com sua 
equipe de forma anônima. 
 
A SOURCE Global tem um procedimento de reclamação formal para investigar reclamações no 
local de trabalho relacionadas a assédio, discriminação, retaliação por um colega de trabalho, 
supervisor, agente, cliente, fornecedor ou cliente da SOURCE Global. O mecanismo de 
reclamação é comunicado aos funcionários no momento da contratação por meio do Guia do 
Funcionário. Depois de receber uma reclamação, a administração realiza uma análise minuciosa 
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e objetiva, mantendo a confidencialidade na medida do possível. As determinações são feitas e 
comunicadas ao funcionário assim que possível. A Empresa também irá considerar se ações 
adicionais devem ser tomadas para prevenir futuros incidentes. As proteções são fornecidas 
contra qualquer forma de disciplina, represália, intimidação ou retaliação por relatórios de boa 
fé ou reclamações de incidentes de discriminação de qualquer tipo, perseguindo qualquer 
reclamação de discriminação ou cooperando em investigações relacionadas. 
 
As queixas da comunidade podem ser recebidas em cada jurisdição na qual os hidropainéis 
estão instalados. A SOURCE registra suas informações de contato para as autoridades locais, 
caso seja necessário comunicar qualquer contato / reclamação. A SOURCE também mantém 
funcionários próprios envolvidos na execução do projeto e estão à disposição para receber 
reclamações no local. Finalmente, os contratados da SOURCE podem receber reclamações e 
compartilhá-las com a SOURCE para análise/resolução. 
 
 
Engajamento das Partes Interessadas 
Embora uma avaliação dos riscos ambientais e sociais inerentes ao setor e à atividade possa ser 
avaliada com base na pegada geográfica esperada, o envolvimento específico das partes 
interessadas não pode ocorrer até que a localização exata seja conhecida. No entanto, a 
SOURCE Global criou um processo que se aplica a cada local de instalação com mecanismos 
para identificar e envolver as principais partes interessadas, que podem incluir clientes, tribos 
locais, conselhos, municípios, empresários, por meio de um processo formal. Cada projeto 
inclui colaboração com parceiros locais, como escritórios de licenciamento do governo local, 
agências reguladoras regionais/nacionais, funcionários do governo local, grupos organizadores 
comunitários e membros e clientes da comunidade local para entender os elementos 
localizados e a SOURCE Global cria projetos para refletir isso. Por meio de um processo de 
revisão em etapas liderado pelas equipes de desenvolvimento de negócios e produtos, que se 
torna progressivamente mais sofisticado à medida que o projeto avança e, eventualmente, é 
apresentado a toda a equipe executiva. 
 
FONTE Os planos de projetos globais incluem consulta a todas as partes interessadas 
identificadas, enumeração de todas as atividades de conformidade regulamentar necessárias e 
realização de fóruns para compartilhamento de informações/resposta a perguntas com as 
partes interessadas locais. A localização e o escopo de cada compromisso variam de projeto 
para projeto, mas nossa equipe de desenvolvimento de projetos leva em consideração o 
envolvimento de cada plano de projeto. SOURCE Locais globais em terrenos não utilizados e 
normalmente trabalham com clientes/comunidades locais para identificar o terreno onde o 
projeto será construído. Em quase todos os empreendimentos, o terreno é cedido pelo 
cliente/comunidade local para instalação pela Companhia. 
 
SOURCE Global documenta sua consulta à comunidade em cada estágio da revisão, que 
também é um aspecto crítico do processo de negócios. Esse processo estimula a discussão 
sobre o uso da terra, o envolvimento da comunidade e o recurso hídrico. A flexibilidade nas 
localizações e os benefícios locais que o produto proporciona minimizam potenciais impactos 
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negativos. Perguntas de triagem serão adicionadas à lista de verificação de comissionamento 
para garantir que não haja impactos negativos sobre a biodiversidade, povos indígenas, 
patrimônio cultural ou reassentamento de terras. 
 
Antes de qualquer instalação, os membros da comunidade recebem folhetos individuais 
descrevendo como o sistema de hidropainel funciona e como entrar em contato com a SOURCE 
Global com perguntas, comentários ou preocupações. Os sinais também são colocados em 
espaços públicos, como a casa da piscina de água. O próprio hidropainel, o guia do usuário e o 
site contêm informações de contato. Para projetos WPA em escala comunitária, uma vez que a 
água chega ao distribuidor, a SOURCE Global declara que não desempenha mais um papel, e 
questões como a alocação de água são de responsabilidade da comunidade e do parceiro de 
implementação. 
  
Trabalho e Condições de Trabalho (PS2) 
 
trabalhadores 
A SOURCE Global está sediada no Arizona com 111 funcionários nos EUA, México, Austrália e 
Cingapura. Os departamentos incluem Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento, Manufatura, 
Cadeia de Suprimentos, Operações de Campo, Manufatura, Jurídico, Campo e Serviços Globais, 
Finanças, Vendas e Branding. Atualmente, a SOURCE Global opera um ponto final de montagem 
para todos os hidropainéis em Tempe, AZ. Em resposta às restrições de fabricação causadas 
pela pandemia de Covid, a SOURCE Global recentemente dispensou 20 funcionários envolvidos 
na montagem de produtos e planeja trazer todos os funcionários de volta assim que a produção 
for retomada. 
 
Em vez de formar uma equipe de funcionários diretos em cada país, a SOURCE Global utiliza 
uma rede de instaladores e prestadores de serviços que recebem treinamento sobre o produto 
e os procedimentos internos da empresa. Esse modelo localizado permite que a SOURCE Global 
responda às solicitações de serviço com rapidez e eficiência. Atualmente, existem entre 80 a 90 
parceiros contratados em mais de 40 países e a SOURCE Global espera que esse número cresça 
nos próximos 5 anos. 
 
Dado o nível de habilidade necessário para a montagem e instalação dos painéis, os países de 
operação e a implementação das políticas corporativas da SOURCE Global, há pouco ou 
nenhum risco de trabalho forçado ou infantil. 
 
Políticas de Recursos Humanos 
O “Departamento de Pessoas” da SOURCE Global é responsável pela implementação das 
políticas e procedimentos relacionados ao emprego descritos no Guia do Funcionário. O Guia 
do Funcionário está disponível para todos os funcionários por meio da intranet e descreve a 
cultura e as práticas corporativas exclusivas da SOURCE Global em relação à seleção e aquisição 
de talentos, integração inovadora de funcionários, gerenciamento de talentos, recompensas de 
funcionários e melhoria contínua das comunicações internas, bem como informações sobre 
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seus direitos sob a legislação nacional direito trabalhista e trabalhista. A Empresa mantém 
registros de pessoal precisos em todos os momentos. 
 
A SOURCE Global utiliza contratos de trabalho “à vontade” que permitem a rescisão por 
qualquer ou nenhum motivo, com ou sem justa causa ou aviso a qualquer momento pelo 
funcionário ou pela Empresa. Os contratos descrevem as condições de trabalho e os termos de 
emprego, incluindo o direito a salários e quaisquer benefícios. Todas as ofertas potenciais de 
emprego dependem da verificação de educação, referências, previdência social, 
responsabilidade financeira (se aplicável ao trabalho) e outras verificações de antecedentes 
necessárias, incluindo histórico de condenação criminal. Ninguém pode começar a trabalhar ou 
continuar trabalhando na SOURCE Global, a menos que essas verificações de antecedentes e 
referências tenham sido concluídas com resultados favoráveis. 
 
Atualmente, os funcionários não são sindicalizados. A política da Empresa está em 
conformidade com a Seção 7 da Lei Nacional de Relações Trabalhistas dos Estados Unidos, que 
garante aos funcionários "o direito à auto-organização, formar, associar-se ou auxiliar 
organizações trabalhistas, negociar coletivamente por meio de representantes de sua própria 
escolha e se envolver em outras atividades concertadas para fins de negociação coletiva”. 
 
FONTE A Global tem uma política de igualdade de oportunidades de emprego que concede 
oportunidades iguais de emprego a todos os funcionários e candidatos a emprego, 
independentemente de considerações ilegais de raça, cor, religião ou credo, gênero/sexo, 
incluindo gravidez, nacionalidade ou ascendência, etnia, status de cidadania, informações 
genéticas, status militar ou veterano, idade e deficiência física ou mental ou qualquer outra 
classificação protegida pelas leis locais, estaduais ou federais aplicáveis. Esta política se aplica a 
todos os aspectos do emprego, incluindo, entre outros, contratação, designação de trabalho, 
remuneração, promoção, benefícios, treinamento, disciplina e rescisão. A empresa está 
comprometida com a diversidade em todas as formas e tem um programa com o 
Departamento de Engenharia e Ciência de Materiais da universidade local para ter acesso a 
mais candidatas e vagas de empregos públicas que incentivam a candidatura de mulheres. 
 
A SOURCE Global se compromete a cumprir todas as disposições aplicáveis da Lei dos 
Americanos com Deficiências conforme alterada (“ADAAA”) e suas leis estaduais e locais 
correspondentes. Sua política oferece proteção contra discriminação contra qualquer 
funcionário ou candidato qualificado por causa da deficiência desse indivíduo ou deficiência 
percebida e acomodação razoável está disponível para indivíduos qualificados com deficiências. 
A SOURCE Global espera que todos os funcionários ajam de acordo com sua política de 
igualdade de oportunidades de emprego e tomem todas as medidas necessárias para manter 
um local de trabalho livre de discriminação ilegal, assédio e retaliação. 
 
A Empresa mantém uma política de tolerância zero que proíbe assédio sexual e assédio contra 
candidatos e funcionários com base em qualquer base legalmente reconhecida, incluindo, entre 
outros: status de veterano, status de militar uniformizado, raça, cor, religião, sexo, idade, 
gravidez, nacionalidade ou ascendência , deficiência física ou mental, informações genéticas ou 



 FONTE Global, PBC- Resumo da Revisão Social e Ambiental 

7 de fevereiro de 2023 9 

qualquer outra consideração protegida por lei federal, estadual ou local. O assédio com base 
em qualquer classificação legalmente protegida é proibido, incluindo assédio com base no 
status de veterano, status de militar uniformizado, raça, cor, religião, sexo, idade, gravidez, 
nacionalidade ou ascendência, deficiência física ou mental, informação genética ou qualquer 
outro contraprestação protegida por lei federal, estadual ou local. 
 
A Empresa cumpre todas as leis estaduais e locais aplicáveis, incluindo o Fair Labor Standards 
Act. Os funcionários que trabalham fora do estado do Arizona recebem informações 
suplementares específicas da jurisdição sobre as políticas aplicáveis. 
 
Condições de trabalho 
A semana de trabalho é geralmente de segunda a sexta-feira, com horário normal de 
funcionamento das 8h00 às 17h00 com uma hora para almoço. Os colaboradores fabris e 
armazéns estão sujeitos ao agendamento do seu turno individual que lhes é comunicado 
diretamente. A empresa implementou horários de trabalho flexíveis com horas essenciais. 
 
A SOURCE Global oferece um pacote competitivo de programas de benefícios para funcionários 
a todos os funcionários regulares em tempo integral que trabalham no mínimo 30 horas por 
semana, incluindo cobertura de seguro médico, odontológico e oftalmológico. Também oferece 
seguro de vida voluntário e um plano 401(k). A empresa oferece Seguro de Vida Básico e AD&D 
totalmente pago, Invalidez de Curto Prazo, Invalidez de Longo Prazo. A folga remunerada e não 
remunerada com 15 dias de feriados remunerados, licença maternidade e paternidade é 
fornecida aos funcionários. 
 
Empreiteiros 
A SOURCE Global opera uma rede de instaladores sob uma variedade de contratos de trabalho. 
Os instaladores assinam contratos individuais com uma variedade de estruturas de 
remuneração, desde taxas horárias, preços fixos de instalação de painéis, até acordos de prazo 
mais longo com base na competitividade do mercado e na sofisticação do parceiro. Os períodos 
de instalação são relativamente curtos e muitas vezes podem ser instalados em um dia para 
alguns painéis ou várias semanas para locais com várias centenas de arrays. Projetos WPA 
maiores provavelmente terão um membro da equipe da SOURCE Global no local para 
supervisão durante a instalação. Todos os Parceiros recebem treinamento online sobre como 
funciona o sistema hidropainel, sobre a SOURCE GLOBAL e como reclamações e problemas são 
tratados e resolvidos. 
 
Cadeia de mantimentos 
FONTE As principais entradas de materiais da Global são componentes elétricos, peças de 
chapa metálica, peças de plástico, materiais de construção prontos para uso e embalagens, e 
são provenientes principalmente de três regiões: China, Estados Unidos e México. 
 
Ao contratar novos fornecedores, a SOURCE Global realiza uma avaliação de risco abrangente 
do custo e qualidade do material ou entrega/logística, finanças, incluindo moeda e riscos 
relacionais, ambientais, tecnológicos/IP e de fabricação. Os fornecedores são examinados por 
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meio de uma abordagem em vários estágios, começando com uma RFI (solicitação de 
informações), realizando avaliações ou auditorias no local, garantindo informações abrangentes 
de envio de RFP/RFQ (solicitação de proposta/solicitação de cotações) e obtendo certificações 
de terceiros. Como o baixo custo de mão de obra é um fator de competitividade de alguns itens 
fornecidos, a SOURCE Global irá investigar e abordar o trabalho infantil e o trabalho forçado em 
sua cadeia de suprimentos. 
 
Os fornecedores selecionados devem cumprir a legislação local e o contrato de garantia de 
qualidade da SOURCE Global. Além disso, os fornecedores atuais são monitorados em um 
scorecard de fornecedor ativo para custo, qualidade, entrega e serviço/suporte técnico. A 
Empresa também faz visitas periódicas aos principais fornecedores para garantir o 
cumprimento pessoalmente. FONTE Global valoriza fornecedores que assumem 
responsabilidade pelo impacto social e ambiental e seleciona fornecedores com status 
ISO14001 e B Corp quando possível. 
 
Segurança e Saúde Ocupacional 
A segurança e a saúde ocupacional estão integradas ao processo geral de planejamento da 
gestão, e a Empresa possui um sistema formal de relatórios de segurança para que os 
funcionários enviem suas preocupações de segurança. Além disso, as preocupações de 
segurança e saúde são comunicadas por meio de treinamentos regulares de segurança e saúde, 
com inspeções de rotina de segurança e saúde realizadas trimestralmente. 
 
A SOURCE Global oferece um ambiente de trabalho limpo, livre de riscos, saudável e seguro, e 
cumpre todas as leis federais, estaduais e locais de saúde e segurança ocupacional, incluindo a 
Lei Federal de Saúde e Segurança Ocupacional. Os funcionários são obrigados a cumprir as 
regras de segurança da Empresa e a participar ativamente na manutenção de um ambiente 
livre de riscos, incluindo a observação de todas as regras de segurança afixadas, o cumprimento 
de todas as instruções de segurança fornecidas pelos supervisores e o uso de equipamentos de 
segurança quando necessário. Os espaços de trabalho devem ser mantidos arrumados, limpos e 
organizados. Os funcionários são obrigados a relatar quaisquer acidentes ou lesões – incluindo 
quaisquer violações de segurança – e relatar imediatamente qualquer equipamento inseguro, 
condição de trabalho, processo ou procedimento a um supervisor. 
 
SOURCE Global tem as seguintes políticas escritas de segurança e saúde que são acessíveis a 
todo o pessoal no local para minimizar acidentes e lesões no trabalho: Operação de 
Empilhadeira, Orientação de Segurança, Programa de Saúde e Segurança, Programa de 
Comunicação de Perigos, Bloqueio e Identificação Programa, programa de proteção contra 
quedas, descarga de produtos químicos a granel, contenção de derramamento, limpeza de 
pequenos derramamentos, controle de exposição a patógenos transmitidos pelo sangue e 
programa de proteção respiratória. 
 
 
Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição PS3 
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O processo de montagem da SOURCE Global gera muito pouco desperdício e, sempre que 
possível, a SOURCE Global trabalha para otimizar os pedidos dos fornecedores para eliminar o 
excesso de material. FONTE O uso de recursos mais significativo da Global refere-se à água 
consumida no processo de fabricação, que foi de aproximadamente 4.300.000 litros de água no 
ano passado. Como resultado, o processo da SOURCE Global foi automatizado, resultando em 
uma redução de 30% no uso de água. A SOURCE Global tem um programa de reciclagem em 
toda a empresa que abrange papel, papelão, plástico, vidro, metal e compostagem. 
 
A SOURCE Global não gera poluentes e gerencia as atividades de “criação de poeira”, que são 
limitadas a uma sala fechada, com um sistema de filtragem de ar personalizado. Os funcionários 
são obrigados a usar máscaras completas e um ventilador. FONTE A Global não produz 
nenhuma emissão direta de suas instalações (Emissões de Escopo 1). Como a natureza das 
operações da Empresa envolve o uso limitado de eletricidade e combustível da rede durante a 
montagem e instalação, as emissões estimadas de gases de efeito estufa são consideradas 
insignificantes (emissões de Escopo 2). 
 
Devido à natureza de seu processo de fabricação, a SOURCE Global não gera resíduos perigosos 
em um volume que exija a solicitação de um ID da EPA. O processo requer o uso de quatro 
produtos químicos proprietários que não são perigosos e armazenados em tanques a granel 
duplos contidos em uma sala de ocupação H-4 recém-construída. Uma vez instalado, o 
movimento químico a granel no processo será automatizado. Todo o tratamento de resíduos é 
neutralizado e monitorado pelo regulador local porque é despejado de volta na cidade. A 
cidade de Tempe mede efluentes e monitora pH, taxas de fluxo e sistemas redundantes a um 
custo mínimo para a empresa. 
 
Produto da SOURCE Global, o hidropainel SOURCE fornece uma água hiperlocalizada, limpa e 
confiável que pode eliminar a necessidade de garrafas plásticas. Cada hidropainel produz 5 
litros/dia o que elimina a necessidade de 3.650 garrafas plásticas por ano resultando em 
1.618,05 kg de CO2 evitados por painel. No ano passado, a SOURCE Global estimou que seus 
produtos resultaram na economia de 470.365 litros de água; 9,4 toneladas métricas de resíduos 
evitadas de aterro ou incineração; 77,9 toneladas métricas de compensação de CO2. Ao 
contrário de outros projetos de abastecimento de água, a extração de água da atmosfera não 
tem impacto no ecossistema ou ambiente mais amplo. 
 
Saúde Comunitária e Segurança PS4 
Qualidade da água 
Os principais riscos e impactos relacionados à saúde e segurança das comunidades afetadas 
dizem respeito à garantia da segurança e qualidade da água proveniente do sistema. A SOURCE 
Global possui mecanismos formais de controle de qualidade que monitoram a qualidade da 
água por meio de vários canais para garantir que a qualidade da água atenda ou exceda os 
padrões nacionais de aceitabilidade aplicáveis ou, na ausência deles, a edição atual das 
Diretrizes da OMS para Qualidade da Água Potável. 
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Cada instalação faz testes físicos de água em vários pontos. As amostras podem ser fornecidas 
pelo cliente ou retiradas de terceiros. Os painéis contêm radiação ultravioleta e um processo de 
mineralização para garantir a purificação. Cada painel e sistema está conectado ao SOURCE 
Global por meio de sensores inteligentes que usam uma rede celular para relatar dados de 
qualidade e uso ao data center do SOURCE Global em tempo real. Há uma notificação ativa e 
automática do sistema para confirmar que está operando em um nível seguro. Além disso, 
alguns países têm testes de acompanhamento anuais ou trimestrais. 
 
Segurança 
A SOURCE Global não retém trabalhadores diretos ou contratados para fornecer segurança 
para proteger seu pessoal e propriedade, nem contrata pessoal de segurança do governo. 
Alguns locais podem ter barreiras físicas, como cercas e câmeras, mas não há guardas, a menos 
que já estejam lá para outro propósito no local. 
 
Resposta Covid-19 
A Companhia já possuía um programa de trabalho remoto para oferecer funcionários em 
tempo integral e não isentos em determinados cargos. Para os trabalhos não adequados ao 
trabalho remoto, a Companhia opera equipes pequenas com amplo espaço físico e monta em 
lotes para agilizar o fluxo. A instalação ocorre em um prédio de 80.000 pés quadrados no 
Arizona com amplo espaço para criar um ambiente de trabalho socialmente distante. Para os 
funcionários da manufatura, a empresa está recebendo pequenos grupos de funcionários em 
turnos. Protocolos de limpeza foram implementados em todas as instalações com maior 
sinalização para incentivar práticas de saneamento, uso de máscara e distanciamento social. 
Para funcionários que foram expostos, a Empresa os testará imediatamente em 24 horas (com 
resultados demorando até 3 dias). 
 
A empresa relata as principais métricas de adaptação climática, incluindo o número de 
residências, empresas e organizações que se beneficiam do acesso aprimorado à água, 
economia de custos de água, emissões de GEE evitadas e instalações de hidropainéis em áreas 
com estresse hídrico. 
 
Plano de Ação Ambiental e Social 2020 - SOURCE Global 
 
Dada a ampla pegada geográfica e variedade de locais, um procedimento de triagem será 
desenvolvido para proteger os locais contra quaisquer impactos negativos relacionados ao 
reassentamento de terras, biodiversidade, povos indígenas e patrimônio cultural. Além disso, 
serão aprimorados os procedimentos para garantir a supervisão adequada dos contratados 
envolvidos na venda, distribuição, instalação e manutenção de hidropainéis. Como parte do 
investimento da CRAFT em 2020, a SOURCE Global foi obrigada a implementar o seguinte ESAP 
que se aplica às suas operações globalmente, incluindo no México, Brasil e África do Sul. 
 

Descrição Linha do tempo Departamento 
responsável 
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Gestão de Empreiteiros 
Desenvolva e comunique durante a indução e 
periodicamente, um procedimento para garantir que 
os contratados tenham um mecanismo de 
reclamação em funcionamento documentado ou 
tenham acesso ao mecanismo de reclamação da 
empresa. 
  
Aprimorar os procedimentos para garantir que as 
políticas de saúde e segurança ocupacional sejam 
estendidas aos instaladores e distribuidores 
contratados, conforme aplicável 

Completo Campo e 
Serviço Global 
VP, Campo e 
Serviço Global 

Cadeia de mantimentos 
Desenvolva um Código de Conduta do Fornecedor 
para abordar os riscos relacionados ao uso de 
trabalho infantil ou trabalho forçado na cadeia de 
suprimentos primária 

Completo VP, Cadeia de 
Suprimentos 

Procedimentos de triagem do local 
Desenvolva um procedimento de triagem para 
garantir que todos os locais sejam protegidos contra 
impactos adversos relacionados aos meios de 
subsistência ou identidade cultural dos Povos 
Indígenas, reassentamento involuntário, 
biodiversidade e locais de patrimônio cultural. 

Completo Campo e 
Serviço Global 

 
De acordo com o ESAP desenvolvido em coordenação com a Lightsmith, a empresa conseguiu: 
1) estender seu mecanismo de reclamação aos contratados; 2) procedimentos aprimorados de 
saúde e segurança ocupacional para empreiteiros instaladores e distribuidores por meio do 
desenvolvimento de sua Política de Gestão de Empreiteiros; 3) incorporou a proibição de 
procedimentos de trabalho infantil e forçado nas práticas da cadeia de suprimentos; e 4) incluiu 
impactos adversos relacionados a Povos Indígenas, reassentamento involuntário, 
biodiversidade e patrimônio cultural nos Procedimentos de Seleção do Local. 
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2022 - Fundo CRAFT 
 

Descrição Linha do tempo Departamento 
responsável 

ESMS revisado 
A CRAFT deve estabelecer um sistema de gestão 
ambiental e social que se aplique a todos os 
investimentos sob o Subfundo 4 apoiado pelo GCF 
(o “ESMS”) incluindo um plano de ação de gênero, 
plano de povo indígena, uma Lista de Exclusão 
revisada, aceitável pelo GCF.  

Completo 
  

CRAFT, Diretor 
de 
Sustentabilidade 
e Impacto  

 
Plano de Ação Ambiental e Social 2022 - FONTE Global PBC 
 

Descrição Linha do tempo Departamento 
responsável 

Consolidação do ESMS 
 
FONTE A Global PBC deve criar e tornar público um 
documento unificado que descreva os vários 
elementos de seu sistema de gestão ambiental e 
social. O ESMS deve ser composto por um Manual 
do Funcionário, Termos e Condições do Fornecedor, 
Levantamento do Local e Manual de Instalação em 
Campo, e um Processo de Atendimento ao Cliente e 
Procedimentos de Consulta.  

Completo 
  

CRAFT, Diretor 
de 
Sustentabilidade 
e Impacto  

 
 
De forma contínua, a CRAFT monitora a SOURCE Global para garantir a conformidade contínua 
com os requisitos ambientais e sociais, como saúde e segurança ocupacional e comunitária e 
questões trabalhistas. As medidas de mitigação foram delineadas no momento do investimento 
e um plano de ação foi concluído para abordar essas áreas. De forma contínua, as informações 
são obtidas por meio de vários canais internos e externos, como estruturas formais de 
governança na empresa do portfólio, relatórios financeiros da empresa do portfólio para o 
Fundo, monitoramento contínuo baseado em mesa que utiliza relatórios de notícias disponíveis 
ao público, insights do setor, etc. .acompanhar mudanças nas operações e no contexto local 
que possam afetar o ambiente e o perfil social da empresa. 
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Em 31 de dezembro de 2021, nenhum evento ambiental, de saúde e segurança ocupacional, 
saúde e segurança pública ou social, incidentes ou acidentes com efeitos adversos relevantes 
foram relatados durante o período coberto pelo relatório. Em 2021, a empresa obteve a 
certificação NSF, protocolo de terceiros para Requisitos de Saúde e Saneamento para 
Geradores Atmosféricos de Água (P343). Como resultado de compromissos corporativos 
internos com a diversidade e a igualdade, a empresa viu a proporção de gerentes mulheres (VP 
e superior) aumentar para 25% e recentemente adicionou uma segunda mulher em seu 
Conselho. 
 


