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APRESENTAÇÃO

Você já parou para pensar em como a química faz 
parte da vida? Ela está nos alimentos, nos produtos 
de cuidados pessoais e de limpeza, na saúde, na 
mobilidade. A química é uma parte quase invisível, 
mas com um papel de extrema importância para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras e que têm 
contribuído diretamente para iniciativas voltadas ao 
desenvolvimento sustentável.

Consciente de que as ações da Oxiteno para um 
crescimento sustentável devem ir muito além da 
indústria, em 2019 a empresa consolidou seu Plano 
Estratégico de Sustentabilidade 2030. O foco está 
em oito pilares que simbolizam ambições e metas 
para superar os desafios do mercado, equilibrando a 
prosperidade econômica, a proteção ao meio ambiente 
e o atendimento às necessidades da sociedade.

Este relatório foi construído com base nesses pilares e, 
ao longo dos capítulos serão destacadas ações que se 
conectam ao propósito da Oxiteno: contribuir para o 
bem-estar das pessoas através da química.

Boa leitura.
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Passamos por um ano de 2019 
desafiador nas regiões onde 
atuamos. Para a indústria química, 
especialmente, o desafio foi 
ainda maior com a chegada de 
um novo ciclo de baixa para o 
setor, afetando preços, vendas e 
resultados de forma geral.

Apesar de iniciarmos o ano de 
forma otimista e com foco no 
crescimento econômico do Brasil, 
esse cenário não se concretizou. 
Dessa forma, fomos afetados 
por um período de margens 
comprimidas em commodities em 
todo o mundo e por um início de 
operações mais difícil do que se 
previa da nossa planta nos EUA.

Com isso, nosso desempenho 
operacional foi aquém do 
planejado. Nosso volume 
de vendas totalizou 734 mil 
toneladas, 5% menor que o do 
ano anterior. A receita líquida 
totalizou R$4,2 bilhões, queda 
de 10% em relação a 2018. Para 
minimizar os impactos, efetuamos 
uma adequação na estrutura de 
custos e investimos na melhora 
de nosso mix de produtos, com 
a manutenção dos investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento 
para levar para nossos clientes 
soluções de melhor performance 
e menor impacto ambiental. 

Mas o ano também foi marcado 
por boas notícias. Após a 
conclusão do investimento, a 
planta nos Estados Unidos segue 
como uma importante alavanca 
de geração de valor para  
a empresa. Hoje a nova unidade 
já está com suas operações 
preparadas para ganhar em 
escala, eficiência e capacidade  
de fornecer até 120 mil  
toneladas anuais para o  
mercado norte-americano.

Além disso, ao final de 2019, 
aprovamos nosso Plano Estratégico 
de Sustentabilidade 2030, que 
estabelece nossas metas e 
ambições para contribuir com o 
bem-estar das pessoas e com o 
desenvolvimento responsável e 
sustentável de nossos negócios. 
Formado por oito pilares, 
esse plano endereça nosso 
compromisso com todos os nossos 
stakeholders na busca de soluções 
cada vez mais sustentáveis.

Esse é mais um grande passo 
da Oxiteno no endereçamento 
das metas que contribuirão 
diretamente para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela ONU e 
para demonstrar a importância 
da iniciativa privada na busca por 
uma economia mais responsável.

Outro destaque do ano foi o 
atingimento dos melhores índices 
de segurança de nossa história, 
com uma redução de 8% de 
acidentes com afastamento entre 
2018 e 2019. Esse é o resultado 
de um profundo trabalho de 
transformação cultural para 
maturidade em segurança que 
vem sendo trabalhado pela 
Oxiteno e que está em linha com 
a nossa ambição de estar entre  
as referências da indústria em  
termos de segurança.

Perspectivas

Iniciamos o ano de 2020 com 
uma visão otimista do mercado 
e do crescimento da economia 
brasileira a partir de diversas 
reformas que estão em curso 
no Governo Federal. Mas, logo 
nos primeiros meses do ano, 
fomos surpreendidos pela 
COVID-19, que primeiro paralisou 
um país da proporção da 
China e, gradativamente, foi se 
expandindo para diversos países 
até chegar ao Brasil.

Estamos passando por um desafio 
de adaptação dos negócios e da 
nossa maneira de atuar que não 
estava previsto no planejamento 
de nenhuma empresa, em 
nenhum setor. Acreditamos na 
resiliência de nosso país e em 
nossa capacidade de superar 
cenários adversos. Ainda não 
é momento para previsões, 
mas creio que, após superar as 
dificuldades deste novo cenário, 
todos sairemos mais fortes, e 
preparados para a construção de 
um futuro sustentável.

Boa leitura 
 
João Parolin 
Presidente Oxiteno

No final de 2019, aprovamos 
nosso Plano Estratégico de 
Sustentabilidade 2030, que 

estabelece metas e ambições 
para contribuir com o 

desenvolvimento responsável  
e sustentável dos negócios.

MENSAGEM DA 
LIDERANÇA

102-14
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SOBRE O 
RELATÓRIO

Temas materiais01
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Temas materiais Impacto 
interno

Impacto 
Externo

Saúde e Segurança de Funcionários Sim Não

Segurança de processo Sim Sim

Segurança de produtos químicos Sim Sim

Energia (térmica e elétrica) Sim Sim

Efluentes líquidos Sim Sim

Gestão de resíduos Sim Sim

Emissões atmosféricas Sim Sim

Ética, transparência e integridade Sim Sim

Água Sim Sim

Cadeia de fornecimento Sim Sim

Inovação na gestão do portfólio Sim Sim

Produtos e soluções sustentáveis 
para a sociedade Sim Sim

Valorização da força de trabalho Sim Não

Comunidades locais* Sim Sim

Desempenho econômico* Sim Sim

*Os temas Comunidades locais e Desempenho econômico foram considerados 
materiais pela Alta Liderança da Oxiteno e estão também alinhados com a 
materialidade do grupo Ultra.

Por mais um ano, a Oxiteno publica seu relatório de sustentabilidade 
dentro dos padrões da Global Reporting Initiative (GRI) em sua 
versão Standards (opção Essencial). Baseado no compromisso com a 
transparência, este material cobre de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2019 e apresenta os principais resultados com foco nos temas 
relacionados na materialidade, além daqueles definidos como de  
maior impacto para os públicos de interesse da companhia.  
102-50, 102-52, 102-54

Para a construção deste relatório, a opção foi dar continuidade aos 
temas materiais reportados no ciclo anterior. Os tópicos, definidos 
no início de 2019 em um processo de pesquisa realizado por uma 
consultoria especializada, se mantêm relevantes para a Oxiteno e se 
integram aos pilares do Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030.  
102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1

As metas e ambições presentes 
no plano estratégico estarão 

em destaque no início de cada 
capítulo deste relatório.

mailto:oxiteno%40oxiteno.com?subject=Email
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A OXITENO

02 A Oxiteno

Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 

Prêmios e Reconhecimentos
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A OXITENO 
102-1, 102-2, 102-3, 102-6, 102-7

A Oxiteno é líder na produção 
de tensoativos e especialidades 
químicas na América Latina. 
Nascida em 1974, na cidade de 
São Paulo, a companhia tem como 
missão contribuir para o bem-estar 
das pessoas através da química 
e desenvolve soluções para os 
mercados de Crop Solutions, 
Personal Care, Home Care and 
Industrial & Institutional, Oil & Gas 
e Coatings. Como parte do grupo 
Ultra, a história da companhia se 
mescla com o desenvolvimento da 
indústria química no país, sempre 
levando em conta iniciativas 
baseadas em inovação,  
excelência, relacionamento, 
conhecimento e sustentabilidade.

Com sede em São Paulo, a Oxiteno 
possui 11 unidades industriais, 3 
centros de pesquisa e 8 escritórios 
espalhados pelo mundo (veja 
detalhes no mapa de atuação) 
e estruturados por regiões – 
Mercosul, MAC e Estados Unidos 
- além das diretorias globais que 
trabalham de forma transversal com 
cada negócio. Essa organização 
permite colocar em prática itens 
importantes da estratégia, focada 
na melhoria do desempenho do 
portfólio de commodities e no 
investimento em iniciativas de 
crescimento orgânico. 102-4
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PRESENÇA NO MUNDO

ESCRITÓRIOS COMERCIAIS

Estados Unidos
Houston

México
Cidade do méxico

Colombia
Bogotá

Brasil 
São Paulo

Uruguai
Montevidéu

Argentina
Buenos Aires

Bélgica
Bruxelas

China 
Xangai

CENTROS DE P&D

Estados Unidos
Hattiesburg

México
Guadalajara

Brasil 
Mauá

UNIDADES INDUSTRIAIS

Estados Unidos
Pasadena

México
Coatzacoalcos
Guadalajara
San Juan del Río

Brasil 
Camaçari (2 unidades)
Mauá
Suzano
Tremembé
Triunfo

Uruguai
Montevidéu

11
Unidades 
industriais

3
Centros de 
pesquisa e 

desenvolvimento

8
Escritórios 
comerciais

Estados Unidos: unidade industrial, centro de 
P&D e escritório comercial.

MAC: unidades industriais, escritório e centro de 
P&D no México, escritório comercial na Colômbia 

Mercosul: unidades industriais, centro de P&D e 
escritório comercial no Brasil, unidade industrial 
e escritório comercial no Uruguai e escritório 
comercial na Argentina.
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O mundo já possui hoje quase 
oito bilhões de habitantes e a 
necessidade de uma estratégia de 
crescimento e desenvolvimento cada 
vez mais focada na sustentabilidade – 
considerando aspectos econômicos, 
sociais e ambientais – é urgente. 

A Oxiteno acredita que o trabalho 
conjunto entre governo, sociedade 
civil e iniciativa privada é essencial 
para endereçar esta nova realidade 
de maneira efetiva. Assim, em 2019, 
houve a consolidação do Plano 
Estratégico de Sustentabilidade 

ECONÔMICO

Gerar valor aos acionistas 
através de retornos 

financeiros superiores 
ao custo do capital 

empregado. (ODS 8, 9)

Estar entre as referências 
para a indústria química 
em Meio Ambiente nos 

países de atuação da 
Oxiteno com performance 

de classe mundial.  
(ODS 6, 7, 11, 13, 14, 15)

MEIO AMBIENTE

Estar entre as referências 
da indústria química em 

termos de segurança com 
performance de classe 

mundial. (ODS 3, 8, 9, 12)

SEGURANÇA

Desenvolver produtos 
mais seguros para 

as pessoas e o meio 
ambiente e fornecer 

suporte aos clientes no uso 
dos produtos. (ODS 3, 12)

SEGURANÇA  
DE PRODUTO

Desenvolver um modelo 
de gestão que gere 

resultados superiores, 
valorize as pessoas e 

promova a evolução do 
ambiente de trabalho. 

(ODS 3, 4, 5, 8, 10)

VALORIZAÇÃO 
DA FORÇA DE 

TRABALHO

Desenvolver soluções 
alinhadas às necessidades 
da sociedade, em parceria 

com nossos clientes e 
com impacto ambiental e 

social positivo.  
(ODS 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15)

PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS

Promover a 
sustentabilidade na 

cadeia de suprimentos 
da Oxiteno. Criar 
relacionamentos 

comerciais estáveis e de 
longo prazo com nossos 

parceiros. (ODS 3, 11, 16, 17)

CADEIA DE 
FORNECIMENTO

Sustentar a Cultura de 
Ética e Compliance com 

integridade e transparência 
de gestão. (ODS 5, 8, 10, 16)

ÉTICA, 
TRANSPARÊNCIA 
E INTEGRIDADE

19

PLANO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE 2030

2030, endereçando metas 
que contribuirão diretamente 
para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela ONU.

Em um extenso trabalho 
realizado com o envolvimento 
de todas as diretorias e regiões, 
foi desenhada uma estratégia 
que tem as pessoas como 
centro. As ambições da empresa 
estão distribuídas em oito 
pilares principais, cada um deles 
com metas quantitativas ou 

qualitativas específicas para garantir 
a perenidade do negócio atrelada 
à responsabilidade de construir um 
futuro mais sustentável.

A partir de agora, essas ambições 
farão parte da estratégia e 
consideradas nas decisões de 
cada um dos negócios. As metas 
definidas para os próximos anos 
estarão destacadas ao longo do 
relatório e serão acompanhadas 
com medições ano a ano a partir 
da próxima edição. 

Em 2019, foi estruturado nosso Plano 
Estratégico de Sustentabilidade, que se 

conecta com os ODS da ONU

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019

NOSSAS 
AMBIÇÕES 
PARA 2030
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Maiores e Melhores da Exame: em 2019, a Oxiteno 
Nordeste foi escolhida como a melhor empresa do setor 
de Química e Petroquímica pela revista Exame.

Revista Paint & Pintura: pela oitava vez consecutiva, a 
Oxiteno foi vencedora do Prêmio Paint & Pintura como a 
melhor fornecedora em Solventes Oxigenados.

Empresas que melhor se comunicam com jornalistas: 
em sua 9ª edição, o prêmio organizado pelo Centro de 
Estudos em Comunicação apontou a Oxiteno como a 
empresa que melhor se comunica com os jornalistas na 
categoria do setor Químico e Petroquímico.

Prêmio Valor Inovação: em 2019, a empresa ficou em 
4° lugar na categoria Petróleo, Gás e Petroquímica na 
premiação realizada pelo jornal Valor Econômico em 
parceria com a PwC. 

4ª Pesquisa de Qualidade para Fornecedores: 
organizado pela Revista Tintas e Vernizes, a Oxiteno foi 
reconhecida na categoria “solventes oxigenados”.

EcoVadis: em 2019 a Oxiteno foi reconhecida na 
categoria Ouro do EcoVadis, uma plataforma de 
classificação de sustentabilidade para cadeias  
de suprimentos globais.

Prêmio Caio: realizado pela Eventos Expo Editora, a 
premiação elegeu a companhia como Ouro na categoria 
Convenção Regional com o evento Seeding Ideas, Prata 
na categoria Operação e Produção de Estandes com o 
evento CAC em Shanghai e Bronze na categoria Projetos 
de Estandes e Ambientes Cenográficos de Médio Porte 
com o evento CAC em Shanghai.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
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ÉTICA, 
TRANSPARÊNCIA 
E INTEGRIDADE

03 Estrutura de governança

Estrutura organizacional

Compromisso com a transparência

Gestão de Risco
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ÉTICA, 
TRANSPARÊNCIA  
E INTEGRIDADE

Agir de forma responsável e com a 
consciência dos impactos gerados 
para os stakeholders são valores 
que fazem parte da Oxiteno e 
daquilo que a empresa planeja 
para o futuro. Dessa forma, a ética, 
a transparência e a integridade 
não são apenas palavras 
presentes no plano estratégico 
de sustentabilidade, mas sim um 
compromisso assumido com a 
valorização do diálogo aberto e 
da comunicação clara e confiável 
com todos aqueles que ajudam  
a construir o negócio.

Como parte da Ultrapar Participa-
ções S.A. (Ultra), a Oxiteno é uma 
sociedade anônima de capital 
fechado e parte da estrutura e do 
modelo de governança da contro-
ladora, que adota práticas de mer-
cado reconhecidas por sua trans-
parência. Dessa forma, a cada três 
meses, o desempenho das ações de 
governança da Oxiteno é reportado 
para o Conselho de Administração 
do Grupo, que hoje conta com 10 
membros eleitos em abril de 2019 – 
sendo 8 independentes e entre eles, 
2 mulheres – e com mandato até 
agosto de 2021. 102-5

Vale destacar que os presidentes 
de todas as companhias que fazem 
parte do Grupo - Oxiteno Ultragaz, 
Ultracargo, Ipiranga e Extrafarma 
- integram a diretoria-executiva, 
assim como o diretor-financeiro 

• 80% de membros independentes no 
Conselho de Administração do Grupo Ultra. 

• Parte do Novo Mercado da B3 S.A.  
(bolsa de valores brasileira). 

• Reporte trimestral dos resultados  
de governança para o Conselho  
de Administração. 

• Comitês adicionais aos previstos 
obrigatoriamente no Estatuto Social.

e de relações com investidores 
da controladora, reforçando 
a participação dos negócios 
na definição de diretrizes e no 
fortalecimento das práticas de 
governança e conformidade.

Metas 2030 
Programa de Ética e Compliance

• Homogêneo e consistente em todas as regiões de atuação
• 100% dos funcionários treinados nos módulos de ética e compliance
• Garantir um alto standard do programa de ética e compliance na 

avaliação dos stakeholders 

Tema material associado: ética, transparência e integridade

Sustentar a Cultura de Ética e Compliance  
com integridade e transparência de gestão.

PRÁTICAS  
INTEGRADAS E  
RECONHECIDAS
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 102-18

Ao longo de sua história, a atuação do Grupo Ultra sempre foi 
pautada pelo comprometimento com boas práticas de governança 
e pela solidez financeira, resultado da rigorosa disciplina na alocação 
de capital. Essas diretrizes são reforçadas e apoiadas por uma 
sólida estrutura de governança, da qual fazem parte os comitês de 
Auditoria e Riscos, de Pessoas e Estratégia (adicionais aos previstos 
obrigatoriamente no Estatuto Social) e de Conduta.

Comitês

Opina sobre contratação 
e destituição de auditores 

independentes, analisa relatórios 
e demonstrações financeiras, 
acompanha as atividades da 
auditoria interna e da área de 

controles internos da Companhia, 
avalia e monitora as exposições 
de risco e assessora o Conselho 
de Administração na definição  
dos níveis aceitáveis de risco.

Responsável por garantir a 
preparação para a sucessão 
de conselheiros, diretores-

executivos e outros 
funcionários-chave.

É responsável pela orientação 
geral dos negócios, 

acompanhamento dos planos 
estratégicos e dos principais 

investimentos da Companhia, 
além da definição da 

estratégia de alocação  
de capital e a gestão  

de portfólio.

Em 2017, a Oxiteno passou por uma importante reestruturação 
organizacional para garantir a competitividade e o crescimento no 
longo prazo neste novo cenário econômico da indústria química 
mundial. Com uma estrutura leve e ágil, as tomadas de decisão  
se tornam mais assertivas e voltadas para uma estratégia em busca  
da excelência, da inovação e da transparência nas ações. 

DIRETORA DE 
MARKETING E 

INOVAÇÃO
Andrea  

Campos Soares

DIRETOR DE 
TECNOLOGIA

Flavio Cavalcanti

DIRETORA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
CONTROLADORIA

Ana  
Paula Coria

DIRETORA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Simone 
Albuquerque

COO MERCOSUL
Anna Paula A. 

Dacar Aron

COO MAC
Carlos Brasil

COO USA
Alberto Slikta

GERENTE DE 
RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS
Frederico 
Marchiori

PRESIDENTE
João Parolin

Todas as ações da Oxiteno são  
guiadas pelo Programa de Ética  
e Compliance do Grupo Ultra,  
que possui princípios e regras  
claras de conduta válidas para  
os funcionários de todos os 
negócios nas operações  
nacionais e internacionais.

A governança desse programa 
é de responsabilidade do 
Comitê de Conduta, presidido 
por um membro independente 
e vinculado ao Conselho de 
Administração. Suas atividades 
envolvem a disseminação da 
cultura de ética e compliance 
para todas as equipes e o 

COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA  
102-16, 103-2, 103-3: Anticorrupção

estímulo de sua adoção pelos 
demais públicos de interesse da 
companhia. Além disso, existem 
gerências de compliance em 
todas as empresas do Grupo para 
garantir que as ações estejam 
alinhadas às características de cada 
segmento. Na Oxiteno, a nova 
gerência tem reporte duplo, para a 
Diretoria Global de Administração 
e Controle da Oxiteno e para 
Diretoria de Riscos, Compliance  
e Auditoria do Ultra. 

A primeira versão do Código 
de Ética foi divulgada em 2004 
e, desde então, o documento 
que estabelece diretrizes na 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Nesta nova organização, as operações estão estruturadas em três regiões (Mercosul, MAC e Estados Unidos), 
que contam com o apoio de diretorias transversais de atuação global – Marketing e Inovação, Tecnologia 
e Excelência Operacional, Administração e Controle, e Recursos Humanos, além da gerência de Relações 
Institucionais – todas se reportando diretamente ao presidente da Oxiteno.

gestão, no relacionamento 
com públicos externos e no 
ambiente de trabalho, é revisado 
periodicamente. Sua última revisão 
ocorreu em 2017 em conjunto com 
a Política Anticorrupção, divulgada 
em 2014. Além disso, a organização 
conta com outras Políticas 
Corporativas, como Concorrencial 
e de Conflitos de Interesses. Todas 
foram colocadas em prática ao 
longo dos anos e cascateadas 
para as equipes por meio de 
treinamentos específicos e de 
acordo com as particularidades de 
cada função. Vale ressaltar que as 
políticas são válidas para todas as 
empresas do grupo.

Auditoria e Riscos Pessoas Estratégia

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ULTRA HOLDING ULTRAPAR

Governança e modelo de gestão

CONSELHO CONSULTIVO
CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO

CSCIPIRANGA OXITENO ULTRACARGO ULTRAGAZEXTRAFARMA
CONECT  

CAR

REFINARIA  
DE PETRÓLEO  

RIOGRANDENSE

ICONIC 
LUBRIFICANTES

COMITÊS

COMITÊ DE ESTRATÉGIACOMITÊ DE AUDITORIA 
E RISCOSCOMITÊ DE PESSOAS

TIMES HORIZONTAIS - disseminação de melhores práticas/alavancagem de conhecimento
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das operações foram 
submetidas às avaliações 
de riscos relacionadas à 
corrupção 205-1, 205-2

100% 100% 91%
100% dos diretores e 91% funcionários foram treinados 

ou comunicados em políticas e procedimentos 
anticorrupção por meio de treinamentos disponíveis no 
Portal DNA (portal de educação da Oxiteno) 205-1, 205-2

Diálogo aberto 102-17

Para a Oxiteno, a transparência da 
comunicação é um valor essencial e válido  
para os nossos públicos de relacionamento. 
Dessa forma, a empresa possui um canal 
aberto para dúvidas e denúncias operado por 
uma empresa independente e gerenciado pela 
Diretoria de Riscos, Compliance e Auditoria 
(DRCA) do Grupo Ultra. Este canal funciona  
24 horas por dia em três idiomas:  
português, espanhol e inglês.

Todos os contatos têm o anonimato 
assegurado e são registrados por uma empresa 
externa, sem interferência da Oxiteno ou de 
outras companhias do grupo. Os comentários 
e denúncias são encaminhados para a DRCA e 
conduzidos por funcionários certificados para 
atuarem como apuradores isentos.

GESTÃO DE RISCO 
102-11, 102-15

A gestão de risco envolve as cadeias interna e externa, 
com cenários baseados em impacto e vulnerabilidade, 
sendo difundida e reforçada com o trabalho de comitês 
específicos como Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(SSMA) e Segurança da Informação. Seguindo a governança 
do Grupo Ultra, são utilizadas sempre metodologias 
focadas na redução de qualquer tipo de evento 
potencialmente danoso aos negócios ou aos stakeholders. 

Com base nessas diretrizes, são realizadas autoavaliações 
periódicas para medir impactos e grau de vulnerabilidade, 
classificando-os como baixo, médio, alto ou muito alto 
e formulando planos de ação para o tratamento, com 
indicação de responsáveis e prazo determinado.

DESTAQUE EM 
CONFORMIDADE

O programa de Ética e Compliance 
do Grupo Ultra foi destaque no Guia 
EXAME de Compliance 2019, elaborado 
em parceria com o Instituto FSB 
Pesquisa e a Fundação Dom Cabral 
no Brasil. Das 298 empresas inscritas, 
o Ultra se destacou entre as 39 mais 
bem avaliadas em 13 diferentes setores 
do país. O estudo avalia o grau de 
maturidade e as melhores práticas de 
conformidade ética das empresas.

DIMENSIONAMENTO

Todo risco deverá ser 
quantificado pelo seu 

nível de vulnerabilidade 
e impacto potencial.

Princípios 
norteadores 

da gestão  
de risco

MONITORAMENTO
 

Acompanhar de 
forma sistemática 

e independente os 
principais indicadores  

de risco adotados  
pelo Ultra.

TRANSPARÊNCIA

Todos os riscos devem 
ser identificados, 

medidos e 
compartilhados entre  
os diversos níveis de  

gestão do Ultra.

RESPONSABILIDADE

Os gestores dos riscos são 
os responsáveis primários 
pelos impactos e devem 
estabelecer metodologia 
adequada para identificá-
los e compartilhá-los com 

os níveis superiores.

http://www.canalabertoultra.com.br
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DESEMPENHO 
ECONÔMICO

04 Mercosul

Estados Unidos

MAC
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O ano de 2019 trouxe muitos 
desafios para a indústria química, 
afetada pela acentuada queda de 
preços no mercado internacional 
de commodities petroquímicas, 
pela desaceleração da economia 
mundial e pela guerra comercial 
entre China e Estados Unidos. 
Impactada pela queda do preço 
de commodities petroquímicas e 
por um crescimento mais lento do 
que o previsto das operações da 
nova planta nos Estados Unidos 
(Pasadena, Texas), a receita líquida 
da Oxiteno no ano totalizou  
R$ 4,2 bilhões, uma queda de  
10% em relação a 2018. 

No desempenho operacional, o 
volume total de especialidades 
químicas diminuiu 4%, devido 
às menores vendas em diversos 

Metas 2030 
Ebitda

• Atingir 15% de retorno no capital empregado (ROCE) 
• Contribuição de especialidades no mix de vendas superior  

a 70% em margem de contribuição
• Aumentar a competitividade do negócio através da contínua  

otimização dos custos fixos e variáveis
• Avançar no uso de tecnologia digital buscando aumento de  

eficiência e melhor experiência para clientes e colaboradores

Gerar valor aos acionistas através  
de retornos financeiros superiores ao  
custo do capital empregado

segmentos no mercado interno, 
reflexo da menor demanda de 
químicos no Brasil1 (queda de 7,5%). 
O volume total de vendas totalizou 
734 mil toneladas em 2019, 5% 
menor que do ano anterior. 

Para contrapor esses fatores, a 
gestão da Oxiteno adequou sua 
estrutura de custos, manteve 
os investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento e os 
lançamentos de novos produtos, 
proporcionando formulações 
de melhor performance para os 
clientes e com menor impacto  
para o meio ambiente.  
A maturação da planta nos 
Estados Unidos segue como uma 
importante alavanca de geração 
de valor para a empresa no maior 
mercado de tensoativos do mundo. 

MERCOSUL

Em 2019, a região passou por 
diversas turbulências no cenário 
econômico, que impactaram de 
forma negativa a demanda, como 
a desaceleração na economia no 
Brasil, a moratória da Argentina e 
a queda de preços no mercado 
internacional de commodities 
petroquímicas impactando 
principalmente as margens de 
glicóis. Dentro deste contexto 
adverso, a Oxiteno trabalhou 
para manter o market share das 
principais linhas de produtos e 
mercados.  Os mercados industriais 
foram os mais afetados pela queda 
da demanda e o mercado agrícola 
apresentou um crescimento tímido 
comparado com 2018.

Para mitigar o efeito negativo 
da baixa demanda, a empresa 
focou seus esforços e recursos 
na adequação da estrutura de 
custos no Brasil, em projetos 
nas fábricas para a melhoria da 
eficiência operacional e segurança, 
além de seguir com a estratégia 
de promover o portfólio de 
especialidades químicas e entrega 
de soluções para clientes e 
mercados que atua.

1 Dados da Abiquim (Associação Brasileira  
de Indústrias Químicas)

R$3,5 bilhões

Em 2019, o faturamento 
no Mercosul foi de

102-7; 103-2, 103-3:  
Performance econômica

DESEMPENHO 
ECONÔMICO
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ESTADOS UNIDOS 

A nova fábrica de Pasadena, Texas 
(Estados Unidos) tem capacidade 
de fornecer cerca de 120 mil 
toneladas anuais de etoxilados 
para o mercado norte-americano, 
que se unem às capacidades de 
química fina e especialidades já 
existentes no site. 

O início das operações aconteceu 
no final de 2018 e, ao longo de 2019, 
a Oxiteno trabalhou para rodar 

MAC

O ano de 2019 foi marcado por uma 
importante mudança política no 
México: a mudança da presidência 
do país, que ocorreu no final de 
2018 e buscou implantar novas 
políticas econômico-sociais, mas 
acabou enfrentando grandes 
dificuldades, como um baixo nível 
de investimento tanto estatal como 
privado, que resultou em um fraco 
crescimento do PIB.

R$280 milhões
Em 2019, o faturamento nos EUA foi de

processos produtivos e transferir a 
produção de volumes previamente 
importados do México e Brasil, 
encerrando o ano com uma carteira 
de aproximadamente 60 produtos 
em linha de fabricação – sempre 
com a preocupação de alinhar a 
área produtiva aos mais avançados 
processos e requerimentos de 
segurança. A nova unidade 
continua ganhando capacidade e 
eficiência e se destaca no mercado 

As três fábricas no México, que 
além de atender o mercado interno, 
possuem diversas certificações, boa 
flexibilidade operacional e vasta 
linha de produtos, permitem que 
a Oxiteno seja uma importante 
plataforma de exportação para 
diversas regiões.

Adicionalmente, a empresa 
tem focado seus esforços na 

implantação de projetos de 
eficiência operacional, investindo 
no desenvolvimento de produtos 
para segmentos relevantes para 
a Oxiteno. Além disso, o país 
desempenha um papel fundamental 
no suporte do crescimento da 
operação do Estados Unidos, uma 
iniciativa estratégica para Oxiteno. 

Foco na produção de 
tensoativos destinados às 
indústrias de agroquímicos, 
cuidados pessoais, limpeza 
doméstica e industrial, óleo  
e gás e biorefining.

Capacidade nominal de 
produção de 120 mil 
toneladas por ano  
de alcoxilados.

Localização estratégica para 
facilitar a logística e ampliar a 
competitividade na região.

Tecnologia a favor do negócio

Avançar no uso de tecnologia digital 
buscando aumento de eficiência 
e melhor experiência para clientes 
e funcionários está entre as metas 
da Oxiteno para 2030. Dessa forma, 
estamos aumentando o investimento 
em Tecnologia da Informação com foco 
em desenvolvimento de sistemas e 
transformação digital. Com a mudança 
na metodologia de trabalho e a 
introdução da cultura ágil, houve um 
avanço significativo nos projetos e nas 
ambições da companhia de realizar 
mudanças transformacionais, visando 
acompanhar as tendências globais. Para 
2020, a área tem o desafio de montar um 
laboratório de tecnologia – com foco em 
análise de dados, inteligência artificial e 
robotização de processos.

americano pela linha de produtos 
de alta qualidade e alta pureza. 

As novas regulamentações nos 
Estados Unidos, que determinam 
a redução da quantidade de 
1,4-dioxana residual nos etoxilados, 
abrem oportunidades para 
diferenciação da linha de produtos 
de Pasadena, já que a unidade 
tem capacidade para produzir 
etoxilados com no máximo 1 
ppm de 1,4-dioxana e cerca de 20 
produtos de baixa dioxana já estão 
disponíveis para o mercado. 

R$378 milhões
Em 2019, o faturamento no MAC foi de



36 37DESEMPENHO ECONÔMICO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019

Em milhões de Reais 2019 2018 Δ 2019  
v 2018

Receita líquida 4.254,2 4.748,4 -10%

Custo dos produtos vendidos

Variável (2.883,6) (3.144,9) -8%

Fixo (474,3) (463,6) 2%

Depreciação e amortização (181,0) (149,2) 21%

Lucro bruto 715,3 990,7 -28%

Despesas operacionais

Vendas e comerciais (328,7) (333,1) -1%

Gerais e administrativas (409,4) (402,4) 2%

Outros resultados operacionais 8,1 213,8 -96%

Resultado na venda de bens (13,4) (11,8) 14%

Lucro (prejuízo) operacional (28,2) 457,1 -106%

Equivalência patrimonial 0,5 0,9 -40%

EBITDA 196,6 625,4 -69%

Depreciação e amortização 212,3 167,4 27%

Cash flow hedge bonds 11,9 - -

Índices

Margem bruta (R$/ton) 975 1.289 -

Margem bruta (US$/ton) 247 353 -

Margem operacional (R$/ton) (38) 595 -

Margem operacional (US$/ton) (10) 163 -

Margem EBITDA (R$/ton) 268 814 -

Margem EBITDA (US$/ton) 68 223 -

Número de funcionários 1.872 1.943 -

RESULTADOS CONSOLIDADOS DA OXITENO 201-1

http://ri.ultra.com.br/
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PORTFÓLIO  
DE PRODUTOS

05 Soluções em produtos sustentáveis

Mercados atendidos
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Metas 2030 
Plataformas de Inovação

• Desenvolver soluções mais sustentáveis em parceria com  
os clientes para atender às necessidades da sociedade. 

Gestão de portfólio

• 2022: 50% dos produtos relevantes em volume de vendas avaliados 
em sustentabilidade segundo metodologia definida.

• 2025: 90% dos produtos relevantes em volume de vendas avaliados 
em sustentabilidade segundo metodologia definida.

• Promover e aumentar as vendas de produtos classificados com  
alta performance em sustentabilidade conforme critérios definidos.

• Via Programa de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) quantificar os 
impactos ambientais dos produtos e prover informações para o 
desenvolvimento de soluções.

Desenvolver soluções alinhadas às necessidades 
da sociedade, em parceria com nossos clientes,  
e com impacto ambiental e social positivo.

A inovação está no DNA da 
Oxiteno, que desde o início 
de suas operações investe 
no desenvolvimento de 
pesquisas e profissionais 
capacitados, além de possuir 
uma infraestrutura moderna, 
possibilitando que a empresa 
coloque em prática sua 
inquietude pela evolução.

Em 2017, com a criação da 
diretoria de Marketing & 
Inovação, uma área com 
foco em gestão da inovação 
foi estruturada. Esta área 
é composta por duas 
gerências: IMO (Innovation 
Management Office) e pelo 
PMO (Project Management 
Office), as quais atuam 
de maneira transversal, 
garantindo uma visão 
integrada de processos 
e governança, além de 
oferecer ferramentas que 
viabilizam e aceleram as 
inovações na Oxiteno. 

PMO  
Gerencia projetos de P&D e todo o processo de desenvolvimento 
de produto composto por esses projetos, de forma coordenada 
entre os segmentos de negócios e as regiões. Prioriza e direciona 
esforços aos principais projetos da companhia, oferece  
suporte e acompanha o processo de lançamento de novos 
produtos, monitora e reporta metas e, a partir de um forte 
modelo de governança, apoia a tomada de decisões estratégicas 
que envolvem a gestão do pipeline de projetos da Oxiteno.

PORTFÓLIO  
DE PRODUTOS

IMO 
Responsável por conduzir estudos de novas tecnologias e 
suas tendências, para auxiliar na construção da estratégia da 
Oxiteno para o futuro. Também é responsável por todas as 
frentes da Gestão de Inovação, como a capitação e gestão de 
fomentos, os desenvolvimentos dentro do modelo de inovação 
aberta para otimização de recursos e compartilhamento de 
riscos, os processos que incentivam a ideação e criatividade 
para construção de novos projetos, a gestão de propriedade 
intelectual e elaboração de dossiês tecnológicos, além da 
inserção e participação ativa no ecossistema de inovação.
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Em 2019 diversas iniciativas foram 
estruturadas e implantadas, como 
treinamentos e sessões de mentoria a comitês 
executivos de propósito mais operacional, 
com foco em promover o acesso à informação 
e incentivar a execução de melhores práticas 
para o gerenciamento de projetos, gestão de 
inovação e de propriedade intelectual.  
No PMO foi estabelecido um processo mais 
estruturado de ranqueamento de projetos 
para trazer mais transparência e otimização da 
gestão de recursos na companhia e, nas ações 
de IMO, foi implementada uma estratégia de 
depósito, extensão e manutenção de patentes 
com um processo atrelado à governança dos 
projetos de inovação.

INOVAÇÃO

110
NOVOS  

PROJETOS
INICIADOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO 
E OTIMIZAÇÃO DE 

PRODUTOS  
E PROCESSOS

60
 PRODUTOS

LANÇADOS, QUE 
INCLUEM NOVAS 

MOLÉCULAS  
E NOVAS  

APLICAÇÕES

EXTENSÕES 
TERRITORIAIS
REALIZADAS

05

02
NOVAS 

DEPOSITADAS

PATENTES

40
PATENTES 

CONCEDIDAS 
E ATIVAS NO 
BRASIL E EM 
OUTROS 14 

PAÍSES

Os projetos de P&D de novos produtos 
passaram a ser classificados em horizontes de 
desenvolvimento (H1, H2, H3), o que permite 
uma gestão de projetos diferenciada e a 
disponibilização de recursos adequados em 
todas as camadas da inovação. Assim, será 
possível fortalecer os mercados e tecnologias 
atuais, expandir para novos mercados e 
gerar os conhecimentos e capacidades 
necessárias para o desenvolvimento de novas 
tecnologias e soluções. 

INNOVATION DAY

Para disseminar e engajar diferentes 
áreas da empresa, o IMO promove 
o Innovation Day: um dia de 
imersão que leva temas atuais e 
de alta relevância para discussão 
dentro da realidade da empresa. 
Em 2019 foram realizadas duas 
edições, sendo a última com 
foco em startups, para educar 
os times sobre esse importante 
ator do ecossistema. No evento, 
além de conceitos e momentos 
de provocação, foram convidadas 
algumas startups com alto potencial 
de sinergia com os nossos negócios 
para realizarem um pitch, com o 
objetivo de gerar possíveis novas 
oportunidades de negócios.

43

CONCESSÕES
CONQUISTADAS

04
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019
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SOLUÇÕES EM  
PRODUTOS SUSTENTÁVEIS

A Oxiteno utiliza a metodologia de Avaliação 
de Ciclo de Vida (ACV) como suporte para o 
desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, 
quantificando os impactos ambientais de um 
produto desde a extração de suas matérias-
primas, passando pelo seu beneficiamento, uso 
e descarte. Com esses dados é possível realizar 
comparações com soluções equivalentes, 
identificar em quais etapas do processo os 
impactos ambientas são mais intensos e propor 
modificações para melhorá-lo. Em 2019 foram 
realizados três estudos, sendo dois para o 
segmento de Personal Care e um para Oil & Gas.

Além disso, a empresa tem avançado no 
conceito de Gestão de Portfólio de Produtos 
Sustentáveis, uma plataforma ainda em fase 
de desenvolvimento, que terá como objetivo 
identificar o grau de sustentabilidade do 
portfólio, fazer uma gestão para adequação ou 
até mesmo para descontinuidade dos produtos 
que não se enquadrem nos requisitos mínimos 
pré-determinados pela própria Oxiteno. A 
metodologia será testada e validada ao longo 
de 2020. A perspectiva é que, em 2022, 50%  
dos produtos do portfólio estejam avaliados.

MERCADOS ATENDIDOS

A Oxiteno oferece soluções químicas 
especializadas para diferentes mercados, em um 
trabalho sempre pautado pela preocupação com 
o bem-estar das pessoas, do meio ambiente e 
com foco em produtos inovadores voltados para 
o desenvolvimento sustentável.

A empresa também ampliou suas frentes  
de pesquisa para trazer novas oportunidades, 
implementando plataformas tecnológicas  
de pesquisa avançada que já estão em 
execução e ajudam a superar os desafios  
e barreiras tecnológicas atuais, além de 
colocar a Oxiteno na vanguarda em temas 
científicos alinhados com o desenvolvimento 
de produtos mais sustentáveis.

Para construir e estabelecer as plataformas 
tecnológicas, são utilizadas ferramentas  
de fomento para auxiliar a empresa em 
iniciativas de maior incerteza tecnológica ou 
inovações mais radicais. A partir do Programa 
de Bolsas Inova Talentos (IEL/CNPQ), a 
Oxiteno contará com doutores da academia 
para a geração de novos conhecimentos e 
a expansão das capacidades técnicas com 
expertises complementares.

O ano trouxe ainda como destaque a conexão 
da Oxiteno com as startups. A empresa 
participou de dois importantes programas 
no tema: o SBQ Acelera, primeira iniciativa no 
Brasil para acelerar a criação de startups no 
ramo da química e realizado em parceria com 
a SBQ, INCT Midas (UFMG), Solvay e Wylinka; 
e o programa de fomento da ABDI - Conexão 
Startup Indústria. Neste programa foram 
iniciadas duas provas de conceito com duas 
startups, em temas que estão alinhados com 

A estratégia de 
crescimento da 
Oxiteno conta 
com alguns 

pilares, entre eles: 
internacionalização 

e inovação

tendências e iniciativas de futuro estratégicas 
da Oxiteno, como a Indústria 4.0. A Oxiteno 
acredita na Inovação Aberta e na importância 
do Ecossistema de Inovação para acelerar os 
seus desenvolvimentos.

Neste mercado, a Oxiteno desenvolve soluções inovadoras e 
personalizadas para as necessidades de cada cliente por meio 
de soluções que maximizem o desempenho de ingredientes 
ativos na lavoura e propiciem maior produtividade na produção 
agrícola. Mais do que um fornecedor de componentes de 
formulações agroquímicas, a Oxiteno trabalha em um processo 
de co-criação com seus clientes, desenvolvendo e testando 
protótipos em laboratórios de aplicações especializados 
e em uma planta piloto de última geração, resultando em 
especialidades químicas testadas com agilidade e robustez no 
escalonamento destas tecnologias para a produção industrial.

Principal linha de produto 
SURFOM®

CROP SOLUTIONS

45RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019

http://www.oxiteno.com.br/crop-solutions
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A Oxiteno dispõe de um portfólio abrangente para atender ao mercado 
de cuidados com o cabelo, com a pele, para o banho e proteção solar, 
trabalhando em parceria com os clientes para atender aos seus principais 
desafios. Além disso, por meio de plataformas de inovação, a Oxiteno traduz 
as necessidades dos consumidores, as tendências de mercado e requisitos 
específicos da indústria de cuidados pessoais por meio do desenvolvimento 
de soluções que entreguem experiências agradáveis nos momentos de uso  
e na rotina de higiene diária.

Principais linhas de produtos 
OXIFLOW®, OXISENSE®, OXISMOOTH®

PERSONAL CARE

Neste segmento, a Oxiteno desenvolve produtos e soluções para promover melhor 
performance em limpeza, otimização de recursos em formulações e garantir proteção  
e saúde em cuidados com a roupa, com a louça e com a superfície.

Principais linhas de produtos 
OXIZYMES®, OXISENSE®, OXIFLOW®

Destaque em 2019 
OXIFLOW® F 1700: Modificador reológico desenvolvido pela Oxiteno e presente no produto 
OMO Lavagem Perfeita para Diluir, um lava-roupas líquido concentrado lançado pela Unilever.  
A solução, que garante a viscosidade adequada para a melhor experiência do consumidor mesmo 
após a diluição, contribui para a disseminação de produtos concentrados no mercado brasileiro. 
O OMO Lavagem Perfeita para Diluir é vendido em uma embalagem de 500 ml, que contém 
75% menos plásticos frente a embalagem de tamanho convencional. Soluções como o OXIFLOW 
F1700, que contribuem com menores volumes de embalagens e geração de resíduos, são parte 
do direcionamento estratégico do segmento de Home Care and I&I. Vale ressaltar que 49% das 
soluções do segmento são prontamente biodegradáveis, 16% são completamente de origem 
natural e 60% são baseados em fontes naturais, reforçando esse compromisso.

HOME CARE AND I&I

46 PORTFÓLIO DE PRODUTOS 47RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019

http://www.oxiteno.com.br/personal-care
http://www.oxiteno.com.br/home-care-and-i-and-i


48 49PORTFÓLIO DE PRODUTOS RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 201948 PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Caracterizado por condições extremas, incluindo 
altas e baixas temperaturas, alta pressão e 
salinidade, neste segmento a Oxiteno possui 
soluções para fluídos de perfuração, solventes para 
estimulação, preventores de emulsão, inibidores 
de corrosão, agente emulsificante, produtos para 
tratamento de gás e soluções para fluídos de 
fraturamento hidráulico.

Principais linhas de produtos 
ULTROIL®, ULTRAWET®

OIL & GAS

49RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019

Este segmento atende aos mercados de tintas decorativas, tintas automotivas (Original 
Equipment Manufacturer - OEM e repintura), tinta industrial, tintas de impressão e adesivos. 
Com um trabalho orientado para o mercado e no desenvolvimento em parceria com os 
clientes, a Oxiteno busca cada vez mais oferecer alternativas ecoeficientes com baixa toxicidade, 
baixo odor, baixo índice de compostos orgânicos voláteis (VOC) e um maior teor de carbono 
renovável que proporciona alto desempenho na produção e aplicação.

Principais linhas de produtos 
OXITIVE®, ULTRATINT®, ULTRAFILM®, OXIMULSION®, ULTRASOLVE®

COATINGS

Destaque em 2019 
ULTRAFILM® 5000: Desenvolvido a partir de fontes 100% renováveis, a nova molécula 
foi desenhada para ser versátil na utilização em diversas tecnologias de tintas e ter maior 
compatibilidade com resinas. O produto antecipa tendências como baixo odor, baixo 
VOC (compostos orgânicos voláteis) e é adequado para os principais látex utilizados nas 
formulações de tintas arquitetônicas. A redução de VOC nas formulações tem sido uma das 
diretrizes no desenvolvimento de produtos para as mais diversas aplicações em Coatings.

http://www.oxiteno.com.br/oil-gas
http://www.oxiteno.com.br/coatings
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SEGURANÇA  
DE PRODUTO

06
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103-2, 103-3: Saúde e segurança 
do cliente; marketing e rotulagem 
Para cumprir o propósito da 
empresa de contribuir para o 
bem-estar das pessoas através da 
química, a Oxiteno trabalha todos 
os dias no desenvolvimento de 
produtos mais seguros e entende 
que os impactos de suas ações vão 
muito além da indústria.

Como líder na produção de 
tensoativos e especialidades 
químicas para os mercados de Crop 
Solutions, Personal Care, Home Care 
and I&I, Oil and Gas e Coatings, a 
empresa busca avaliar 100% dos 
impactos ambientais, de saúde e 
segurança de produtos  
e serviços. 102-2, 416-1

Esse processo exige que qualquer 
revisão no produto resulte 
em novas análise por vários 
especialistas para detectar se houve 
mudanças nos perigos, informações 
de exposição, manipulação ou 
outra informação que necessite 
comunicação para os clientes por 

Metas 2030 
Avaliação de riscos do uso do produto

• 100% de avaliação de riscos do uso do produto pelo cliente para 
os produtos perigosos mais relevantes 

Temas materiais associados: segurança de produtos químicos, 
inovação na gestão do portfólio, produtos e soluções sustentáveis 
para a sociedade

Desenvolver produtos mais seguros para 
as pessoas e o meio ambiente e fornecer 
suporte aos clientes no uso dos produtos.

meio das Fichas de Informação 
de Segurança para Produtos 
Químicos (FISPQ). Em 2019, 100% 
dos novos produtos passaram por 
análise de requisitos toxicológicos 
e ecotoxicológicos para gerar a 
classificação de perigos conforme  
o GHS (Globally Harmonized  
System of Classification and 
Labelling of Chemicals). 

Para minimizar as incidências  
de não conformidades e  
aprimorar as operações, são realizadas 
auditorias, orientações e alertas para 
o cumprimento de leis, resoluções e 
normas regulamentadoras.

Das auditorias realizadas em 
2019, foram registradas não 
conformidades relacionadas 
à segurança de produto, mas 
nenhuma delas resultou em multa, 
penalidade relevante ou advertência, 
sendo que todas foram solucionadas 
de forma imediata sem nenhuma 
consequência detectada. 417-2

Todas as atividades da 
Segurança de Produto 

são planejadas, 
executadas, 

implantadas e 
monitoradas por 

meio de indicadores 
que possibilitam 

acompanhamento da 
evolução na forma de 

gestão deste tema.

O transporte e armazenamento 
de produtos químicos exigem 
licenças específicas de órgãos 
governamentais e todos os 
prestadores desses serviços 
passam por homologação. Todos 
os veículos que transportam os 
produtos são submetidos a um 
check-list cujo não atendimento 
implica em interrupção do 
trabalho originalmente contratado.

SEGURANÇA  
DE PRODUTO
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SEGURANÇA DE 
FUNCIONÁRIOS  
E DE PROCESSO

07 Segurança de funcionários

Segurança de processo
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Metas 2030 
Segurança dos funcionários

Taxa de frequência de acidentes OSHA registráveis  
(por milhão de horas de trabalho) 
• 2020: 2,00 / 2025: 1,50 / 2030: 1,00 

Segurança de processo

Taxa de acidentes (número de acidentes  
TIER I + TIERII*1.000.000/horas de exposição)
• PSE Rate em 2020 = 1,6 (base 2019) 
• PSE Rate em 2025 = 0,86 (base 2019)
• PSE Rate em 2030 = 0,50 (base 2019)
• Redução de 50% na quantidade de derramamento de 

produto químico classificado como perda de contenção 
primária (nível TIER base 2019) 

Temas materiais associados: valorização da força  
de trabalho, segurança de processo

Estar entre as referências da indústria 
química em termos de segurança  
com performance de classe mundial.

A segurança – seja ela de 
pessoas ou de processos – é um 
valor prioritário para a Oxiteno. 
Um tema presente como um 
dos principais pilares do plano 
estratégico de sustentabilidade 
da companhia, que busca 
estar entre as referências da 
indústria química em termos de 
segurança com performance  
de classe mundial.

As metas estipuladas para 
2030 (base 2019) envolvem a 
redução a taxa de frequência de 
acidentes registráveis pela OSHA 
(Occupational Safety and Health 
Administration) e a redução  
da taxa de acidentes de processo 
e da quantidade mássica de 
produto químico derramado.

SEGURANÇA DE FUNCIONÁRIOS  
103-2, 103-3: saúde e segurança; 403-5

O ano de 2019 foi um dos melhores na história da Oxiteno em 
relação à segurança ocupacional (segurança do trabalho). Com 
foco em continuar melhorando os resultados, a empresa vem 
trabalhando fortemente em um programa de transformação 
cultural para aprimorar a maturidade em segurança. Desenvolvido 
com base na metodologia Hearts & Minds, do Energy Institute, 
a metodologia busca formar especialistas em segurança 
comportamental e investe na capacitação contínua da liderança 
em aspectos envolvendo comportamento humano.

Este plano teve como base o resultado do diagnóstico de cultura 
aplicado em todas as unidades industriais, escritórios centrais e 
laboratórios de pesquisa. Entre os cinco estágios da metodologia, 
a Oxiteno está posicionada no terceiro, que considera que a 
empresa possui todos os sistemas necessários para gerenciar 
problemas de segurança. O objetivo agora é chegar ao próximo 
nível de maturidade, com uma cultura de segurança mais proativa 
e em contínuo processo de melhoria. 

SEGURANÇA DE 
FUNCIONÁRIOS E 

DE PROCESSO

https://heartsandminds.energyinst.org/
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Para isso, e empresa desenvolveu um plano 
com ações relacionadas à potencialização 
dos principais processos preventivos, 
elaboração e implantação do Plano Diretor 
de Segurança, formação de especialistas 
locais nas ferramentas de segurança 
comportamental e formação da alta 
liderança em gestão de cultura de segurança.

Esse conjunto de ações já permitiu à empresa 
melhorar seus indicadores, reduzindo em 8% 
os acidentes com afastamento entre 2018 
e 2019. Vale destacar que, em um intervalo 
de oito anos, esta foi a primeira vez que a 
Oxiteno registrou uma redução consecutiva 
de dois anos na taxa de frequência de 
acidentes com afastamento. Em 2019 não 
houve nenhuma fatalidade ou lesão de  
alta gravidade. 403-9

Gestão integrada 403-1, 403-2

Por meio da Política de Gestão Integrada e dos 
princípios de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 
(SSMA), a Oxiteno envolve o público interno e 
a comunidade em seus compromissos com a 
sustentabilidade do negócio. Funcionários e 
contratados são orientados sobre procedimentos 
críticos que devem ser seguidos rigorosamente  
para prevenir ocorrências durante a realização  
de atividades de alto risco.

Para isso foram desenvolvidas as Regras de Ouro 
e os Procedimentos Operacionais Internacionais, 
que trazem com detalhes as orientações e 
aplicações dos requisitos legais e boas práticas 
de SSMA da organização para trabalhos em 
altura, espaços confinados, trabalhos a quente, 
abertura de linhas e equipamentos, entre outros.  
Estes procedimentos, alinhados à análise prévia 
dos riscos das tarefas, garantem a segurança  
das pessoas, do meio ambiente e a  
continuidade do negócio.

O processo de análise de risco das tarefas rotineiras 
está inserido em programas de auditorias e 
análises críticas que geram ações sistêmicas  
de melhorias na metodologia e no processo de 
gestão como um todo.

O sistema de 
gestão está 

implantado nas 
unidades industriais 

da Oxiteno e 
contempla todos 

os processos, 
funcionários  
e terceiros.

Além disso, para desenvolver sua estratégia nesta 
área, a companhia segue a Política de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente Global, cujo papel 
é definir requisitos com base em um sistema de 
gestão integrado (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
9001) e no Programa de Atuação Responsável, 
que apresentam critérios e práticas a serem 
seguidos por todas as unidades de negócio.

Óbitos funcionários 0

Óbitos terceiros 0

Acidentes com afastamento (funcionários) 8

Taxa de acidentes (funcionários) 2,134

Acidentes com afastamento (terceiros) 3

Taxa de acidentes (terceiros)  0,933

Taxa de frequência de acidentes 
(funcionários+terceiros)

1,579

403-9

https://responsiblecare.americanchemistry.com
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SEGURANÇA DE PROCESSO

Sempre focada na melhoria contínua dos processos 
e da segurança nas unidades, a Oxiteno concluiu 
um diagnóstico detalhado de cultura de segurança 
que gerou um Plano de Transformação Cultural com 
ações locais e globais. Em 2019, 100% das ações 
relacionadas, direta e indiretamente, a esse projeto 
foram concluídas conforme cronograma. 

Para o programa de análise de risco, a empresa 
concluiu o estudo em 83% das unidades (a taxa 
chegará a 100% em 2020), referente ao segundo 
ciclo de 5 anos e cumprindo o cronograma 
proposto. Este processo se baseia em análises 
qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas  
para a identificação e gerenciamento de potenciais 
cenários de risco, a integridade mecânica das 
barreiras de proteção e a métrica do potencial de 
impacto de equipamentos críticos. Também foi 
realizada uma Força Tarefa Global para implantar  
as recomendações provenientes deste estudo, 
tendo como resultado uma redução de 80% nos 
cenários classificados como alto risco.

3Identifica indicadores de segurança de processo iniciais e atrasados úteis para 
impulsionar a melhoria do desempenho. Como estrutura para medir a atividade, o 
status ou o desempenho, este documento classifica os indicadores de segurança 
do processo em quatro níveis de indicadores principais e atrasados. (www.api.org) 
4PSE Rate = [(N° de Acidentes TIER I + N° de Acidentes TIER II) x 1000000] / HHT

Os principais riscos identificados 
estão relacionados à exposição 
a produtos químicos e ruído. 
Além das ações do Programa de 
Prevenção aos Riscos Ambientais, 
que englobam avaliações 
qualitativas e quantitativas dos 
agentes químicos e físicos, a 
Oxiteno realiza acompanhamento 
rotineiro da saúde dos 
colaboradores através do 
Programa Médico de Controle  

Todos os profissionais da 
Oxiteno estão cobertos por um 

sistema de gestão de saúde 
ocupacional e segurança

Também teve início o acompanhamento do número 
de acidentes por meio de uma nova métrica (API 7543), 
com um resultado global de 1,81 PSE rate4  distribuído 
em quatro acidentes TIER I e nove TIER II. Buscando 
sempre a excelência em segurança de Processo, a 
empresa tem como meta para 2020 uma taxa de 1,6  
e menor/igual a 0.5 para 2030 (considerando 1 milhão 
de horas de exposição ocupacional. 

Globalmente, a Oxiteno implantou as melhores 
práticas para todas as suas operações industriais 
alinhadas à OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration dos Estados Unidos) e ao 
CCCPS (Center for Chemical Process Safety of 
AIChE - American Institute of Chemical Engineers) 
relacionadas à segurança de processos. De forma 
estruturada e preventiva, a empresa gerencia a 
integridade dos sistemas operacionais, ativos e 
dos processos que tratam condições e substâncias 
perigosas, aplicando princípios de design, 
engenharia de classe mundial e práticas de  
operação adequados. 

de Saúde Ocupacional que 
engloba ações adicionais aos 
requisitos legais. Anualmente a 
área de saúde revisa o programa 
a partir das informações coletadas 
no último ciclo e de programas da 
área de segurança. 

As unidades do Brasil e do 
México dispõe de ambulatórios 
médicos com equipe de 
saúde especializada, realizam 

atendimento voltado a  
saúde ocupacional e também 
atendimento assistencial 
individualizado com foco na 
promoção de saúde e prevenção 
de doenças. No escritório  
central, foi implantado o 
programa Bella Materna, que 
fornece cuidados especiais às 
gestantes. Esse programa será 
expandido para as unidades 
industriais em 2020.

EVOLUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2019

No de cenários de Alto Risco (NA) No de recomendações

Saúde Ocupacional 103-2, 103-3: saúde e segurança no trabalho; 403-3, 403-6, 403-8, 403-10
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VALORIZAÇÃO 
DA FORÇA DE 

TRABALHO

08 Uma empresa diversa 

Recrutamento e seleção

Capacitação e Treinamento

Clima organizacional

Engajamento e comunicação interna

Gestão de pessoas

Avaliação de desempenho e remuneração variável
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103-2, 103-3: emprego 
O ano de 2019 foi marcado por 
muitos desafios, especialmente 
para a indústria química mun-
dial, fortemente impactada pela 
desaceleração do crescimento 
global, pela guerra comercial 
entre Estados Unidos e China e 
pela continuidade do cenário de 
estagnação econômica no Brasil  
e na América Latina. 

Assim, para garantir a 
sustentabilidade do negócio e 
uma retomada do crescimento 
a curto e médio prazo, foram 
necessários ajustes na forma 
de atuação da empresa, com 
foco especial na redução de 
custos e despesas. Ao longo de 
2019, foi realizada uma revisão 
da estrutura organizacional 
com uma readequação do 
quadro de funcionários e 
realocação de outros, buscando 
oportunidades de simplificações 
que não afetassem a qualidade de 
atendimento e da produção.

Tendo o capital humano como 
o seu principal ativo, a proposta 
de valor da Diretoria de Recursos 

Metas 2030 
Gestão de pessoas

• Realizar o ciclo de gestão de pessoas com 100% dos funcionários 

Equal Pay

• Assegurar Equal Pay 

Diversidade, inclusão e qualidade de vida

• Obter o índice de favorabilidade de acordo com o valor de refe-
rência das melhores práticas de mercado

Desenvolver um modelo de gestão que gere 
resultados superiores, valorize as pessoas e 
promova a evolução do ambiente de trabalho.

4761.028

106270

3291

1312

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR GÊNERO 
(INCLUINDO ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES) 102-8

6271.401

Mercosul

MAC

Estados Unidos

Escritórios*

Total
*Argentina, Bélgica, China e Colômbia

Humanos da Oxiteno tem sido focar em um processo de gestão de 
pessoas que possa contribuir para resultados diferenciados por meio 
da valorização de seus colaboradores e a evolução de um ambiente de 
trabalho produtivo e inspirador. 

A criação e gestão de programas estruturados em 2019 focaram em 
evoluir a cultura organizacional da empresa, preparar seus líderes e 
talentos em novas competências bem como promover o engajamento 
dos seus colaboradores nas diversas etapas de seu ciclo profissional.

VALORIZAÇÃO 
DA FORÇA DE 

TRABALHO
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Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 0 0 0 0

Gerência 0 0 33 0 33 33

Coordenação 
Supervisão/Consultoria 0 0 14 14 71 0

Administrativo 0 0 39 57 0 4

Operacional 0 0 58 1 38 3

Estagiários 0 0 0 0 0 0

Jovens Aprendizes 0 0 0 0 0 0

66 VALORIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

NÚMERO DE ADMITIDOS POR GÊNERO E REGIÃO 401-1

105119

1628

1023

51

Mercosul

MAC

Estados Unidos

Escritórios*

*Argentina, Bélgica, China e Colômbia

TAXA DE ROTATIVIDADE POR GÊNERO E REGIÃO 401-1

13%

4%

8%

0%

18%

14%

22%

0%

Mercosul

MAC

Estados Unidos

Escritórios*

*Argentina, Bélgica, China e Colômbia

LICENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE 401-3

Funcionários 
que tiraram 
licença

Retornaram  
ao trabalho 
após licença

Taxa de 
retenção (%)

3

3

100%

Mercosul

15

15

100%

Mercosul

16

16

100%

MAC

5

5

100%

MAC

-

-

-

EUA

-

-

-

EUA*

UMA EMPRESA DIVERSA 103-2, 103-3: diversidade; 405-1

Faz parte do Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 o desenvolvimento de um 
programa de diversidade. Mas não é hoje que a empresa acredita na diversidade de 
gênero como uma das chaves para o seu sucesso e no desenvolvimento de todos os 
seus profissionais para ocupar cargos de liderança. Como resultado, no Brasil possui sua 
diretoria composta por 50% de mulheres. Nos escritórios da Argentina, Bélgica, China  
e Colômbia existe um equilíbrio entre mulheres e homens na faixa entre 30 e 50 anos.

DIVERSIDADE POR FUNÇÃO, IDADE E GÊNERO, EM %

Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 0 50 33 17

Gerência 1 2 48 30 17 3

Coordenação 
Supervisão/Consultoria 2 0 52 23 22 0

Administrativo 17 13 38 19 8 3

Operacional 14 2 62 1 20 0

Estagiários 47 51 2 1 0 0

Jovens Aprendizes 22 78 0 0 0 0

*Os dados para os Estados Unidos ainda não estão disponíveis
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Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 100 0 0 0

Gerência 0 0 38 12 50 0

Coordenação 
Supervisão/Consultoria 0 0 73 10 13 3

Administrativo 1 5 37 46 8 4

Operacional 11 13 66 5 18 0

Estagiários 43 57 0 0 0 0

Jovens Aprendizes 0 0 0 0 0 0

Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 0 0 100 0

Gerência 0 0 48 7 30 15

Coordenação 
Supervisão/Consultoria 0 0 71 0 29 0

Administrativo 9 6 34 30 4 17

Operacional 22 0 56 2 17 2

Estagiários 0 0 0 0 0 0

Jovens Aprendizes 0 0 0 0 0 0

A Oxiteno possui um processo de recrutamento 
e seleção de profissionais muito bem definido e 
trabalha em parceria com empresas especializadas 
e reconhecidas no mercado. A melhoria contínua 
do processo tem proporcionado uma significativa 
redução no tempo de contratação para as  
posições abertas e na adequação dos perfis às 
demandas técnicas e culturais da Oxiteno. 

Em 2019, foi lançado oficialmente o processo 
de Recrutamento Interno, tendo o Brasil como 
piloto e sendo bem avaliado pelos funcionários, 
que reconheceram nele uma oportunidade de 
melhor gerenciar sua carreira e adquirir novas 
experiências, além de promover a transparência das 
oportunidades existentes na empresa. Dentro desse 
cenário, 26% das vagas abertas no Brasil foram 
preenchidas com profissionais internos.

Já o programa de trainees é realizado anualmente 
no Brasil desde 1989 e desde 2016 no México, 
com mais de 180 profissionais formados. Ele 
tem a duração de um ano, sendo que os dois 
primeiros meses são dedicados à integração, com 

treinamentos básicos, apresentações das áreas e 
visitas às fábricas e centros de pesquisa. Depois 
desse período, os trainees desenvolvem projetos 
propostos pelos negócios, orientados por um 
profissional responsável por cada projeto e por 
um mentor que os acompanha durante todo o 
programa. Ao final de 12 meses, o trainee é alocado 
em uma área de negócio, de acordo com os 
interesses mútuos do profissional e da Oxiteno.

Em 2019, o programa teve cerca de 13 mil inscritos 
no Brasil e mil no México, com a contratação de 
cinco trainees - três no Brasil e dois no México -  
que completaram o programa e foram alocados  
nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento,  
Inovação, Produtos e Finanças. 

Vale destacar que o programa de estágio também 
é um forte celeiro de talentos para a Oxiteno. 
Resultado de um trabalho de treinamento realizado 
com os gestores, que são orientados a designar 
atividades que, ao mesmo tempo, desenvolvam os 
estudantes com aprendizado e exposição e tenham 
relevância para o negócio.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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CAPACITAÇÃO  
E TREINAMENTO 
103-2, 103-3: treinamento e educação

Historicamente a Oxiteno busca favorecer 
um ambiente de aprendizado contínuo, 
desafiador e que estimule os colaboradores 
a aprender todos os dias, não apenas com 
treinamentos formais, mas também através  
de novas tecnologias e metodologias.

Durante o ano de 2019, oferecemos mais de 
58 mil horas de treinamento e capacitação 
de nossos colaboradores, com uma média 
de 29 horas por empregado e investimentos 
de aproximadamente US$ 1 milhão, 
diversificado em pilares técnicos, mandatórios, 
comportamentais e desenvolvimento  
da liderança. 404-1

Novidades e mais investimentos em educação 
corporativa com uma nova plataforma de 
treinamentos online com acesso mobile 
e com novos conteúdos em três idiomas 
também foram oferecidos em 2019. A resposta 
a este investimento foi imediata com um 
número crescente de acesso à plataforma 
conforme a tabela abaixo.

2018 2019

Usuários 575 537

Acessos 1991 1259

Δ - -37%

Para alavancar ainda mais a preparação da liderança e o desenvolvimento dos talentos internos, também 
teve início em 2019 o projeto Sistema de Educação que tem por objetivos: 

A inspiração para o design da Arquitetura de Aprendizagem da Oxiteno foi a molécula do óxido 
de etileno, desenvolvida em um projeto com o envolvimento de mais de 100 funcionários. Cada 
uma das suas partes: BeOxi, BeLeader, BeCustomer, BeEfficient e BeIndustrial representam Centros de 
Aprendizagem, responsáveis por orientar as ações de educação referentes a cultura e ao negócio, 
inspirações e ferramentas de liderança, conhecimentos e métodos para elevar a experiência do 
cliente, metodologias de gestão e conteúdos do mundo industrial:

Apoiar a sustentação 
dos valores 

corporativos e a 
evolução cultural.

Desenvolver 
habilidades-chave 

tanto para liderança, 
quanto para o  

time funcional.

Estabelecer 
práticas de Gestão 
do Conhecimento.

Reorganizar as 
ações/programas de 
educação existentes.

BeOxi

BeCustomer BeEfficient

BeLeaderBeIndustrial

A expansão internacional é um dos pilares 
estratégicos e um desafio para uma empresa 
brasileira. Em um esforço em capacitar seu time  
de colaboradores para os próximos anos, a Oxiteno 
investiu em subsídios de idiomas e estudos, além 
de estabelecer parcerias com fornecedores para 
ensino à distância para aprendizado de inglês e 
espanhol. Também estruturou um programa in 
company com uma escola de idiomas renomada  
e ainda permite que os colaboradores escolham 
uma instituição que ofereça uma metodologia  
mais aderente ao seu aprendizado.

Em 2019, 166 colaboradores tiveram acesso ao 
subsídio de idioma e mais de 50 colaboradores 
possuem o subsídio educacional, como  
graduação ou pós-graduação/MBA. 

CLIMA ORGANIZACIONAL

Fazer a gestão de clima é desafiador, necessário e 
importante. Isso porque um profissional engajado 
estabelece uma forte conexão com a empresa, com 
sua cultura e estratégia. Ou seja, ele tem o empenho, 
energia e entusiasmo para alavancar os resultados, 
buscando ir além.

Há diversos fatores que influenciam a percepção 
coletiva em relação ao ambiente de trabalho. As 
práticas e políticas da empresa, os processos e 
sistemas, escopo de atividades, a relação do líder 
com sua equipe e a maneira como as pessoas 
interagem entre si são alguns exemplos. A soma 
desses fatores forma o clima organizacional. Ao 
conhecer a percepção dos colaboradores, a empresa 
se torna mais apta a direcionar comportamentos e 
adequá-los às necessidades organizacionais.
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Entendemos que para atingir os objetivos estratégicos, 
precisamos de um time engajado, comprometido e 
motivado com os desafios propostos pela Oxiteno. 
Por isso, desde 2008, aplicamos uma pesquisa de 
clima organizacional, realizada a cada dois anos.

Em agosto houve uma nova rodada da pesquisa, 
com 1846 respondentes e uma adesão de 95%, 
alcançamos o aumento de um ponto percentual 
em relação à pesquisa realizada em 2017. Com o 
atingimento de 74% de favorabilidade (contabiliza 
o número de respostas positivas, que concordam 
com as práticas apresentadas, representando um 
termômetro do clima), e um aumento significativo  
em nove das 12 categorias avaliadas.

Em outubro de 2019 convidamos as equipes e 
gestores a construírem os planos de ação. Esta 
é a etapa crucial da gestão do clima, em que os 
resultados são endereçados em ações gerenciáveis 
e tangíveis, propiciando a evolução contínua do 
ambiente de trabalho. Foram criados 267 planos 
setoriais e ao longo de 2020 acompanharemos a 
execução junto as equipes.

ENGAJAMENTO E 
COMUNICAÇÃO INTERNA

A comunicação interna 4.0 foi um destaque em 2019 
para o engajamento dos colaboradores. Com canais 
presenciais e digitais, ela foi um importante pilar 
conectado diretamente à estratégia da companhia e à 
transformação cultural que a Oxiteno vem passando. 

Um dos principais focos foi a consolidação da 
rede social corporativa. Além de trazer à tona o 
protagonismo dos colaboradores, demonstrou ser 
o hub de comunicação que endereça os principais 
temas da companhia. Os números comprovam isso: 
ao longo do ano 96% de todos os profissionais da 
Oxiteno estiveram inseridos na plataforma, 80% de 
toda a liderança foi ativa e tivemos uma média  
de 900 posts por mês. 

Outro programa que merece destaque é a rede de 
influenciadores digitais - os Digital Experts. Formada 
por colaboradores de níveis, áreas e localidades 
variadas, o grupo tem o objetivo de potencializar a 
comunicação digital dentro da empresa por meio 
da plataforma Workplace. Para isso, eles participam 
de capacitações conectadas à comunicação e 
influência, missões, além de serem avaliados e 

reconhecidos. Um exemplo de reconhecimento foi  
a participação dos que tiveram melhor pontuação 
na rede da palestra do ex-presidente da república 
dos EUA, Barack Obama, durante o evento VTEX  
Day 2019, em São Paulo.  

Outro grande marco da Comunicação Interna em 2019 
foi o XLead, fórum voltado para toda a liderança global 
da Oxiteno com o objetivo de alinhar as principais 
temáticas estratégicas da companhia. O evento, que 
contou com a participação de importantes nomes do 
mercado, foi um grande impulsionador para a imersão 
dos participantes em discussões sobre o futuro 
da empresa. Durante o fórum, foi apresentada em 
primeira mão a revisão da estratégia da companhia, 
que está conectada com as transformações cultural  
e digital da Oxiteno.

Os outros canais também apresentaram excelentes 
resultados no ano. Como destaque, o What’s Next, 
evento de streaming ao vivo apresentado por parte 
da diretoria da Oxiteno a cada três meses para todos 
os colaboradores com as principais realizações e 
resultados do negócio, diminuiu a sensação de 
distanciamento entre a alta liderança e os profissionais. 
Eles passaram a ter acesso a informações importantes 
de forma clara e transparente, com a oportunidade  
de se manifestarem por meio de perguntas 
respondidas em tempo real.

Os avanços na comunicação interna da Oxiteno já 
foram refletidos no resultado da pesquisa de clima que 
apontou um crescimento de 13 pontos percentuais na 
favorabilidade das questões relacionadas à clareza  
e transparência da comunicação na empresa.

A Oxiteno é reconhecida interna e externamente 
como uma companhia sólida e com profissionais 
de grande preparo técnico. Nos últimos anos, a 
empresa se propôs a rever continuamente suas 
práticas de gestão de pessoas, buscando formas de 
valorizar seus talentos por meio do desenvolvimento, 
oportunidades de crescimento e retenção de talentos. 

Esses temas são discutidos constantemente pela área de 
Recursos Humanos e compartilhados com a diretoria, 
proporcionando uma visão ampla das diferentes 
práticas de mercado no que diz respeito à gestão de 
pessoas. Esse processo é reforçado pelo investimento na 
educação dos líderes em temas relacionados à gestão 
de equipes – uma forma de dar mais transparência aos 
processos decisórios e de feedback. 

Também em 2019, foi iniciada uma estratégia 
de comunicação mais profunda dos objetivos 
estratégicos da Oxiteno para um melhor 
entendimento das equipes em relação à 
contribuição de cada nível da organização nos 
resultados de negócios. Além disso, o ano teve como 
foco a identificação e formação de sucessores, com 
todos os diretores e gerentes executivos tendo uma 
meta relacionada ao tema para garantir um processo 
de sucessão saudável para as principais posições. 

GESTÃO DE PESSOAS

A Oxiteno é 
reconhecida interna 

e externamente 
como uma 

companhia sólida e 
com profissionais  

de grande  
preparo técnico.

Para atingir os objetivos estratégicos da 
Oxiteno é importante ter um time engajado, 

comprometido e motivado com 
os desafios da companhia
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A Oxiteno possui um processo bem 
definido para a avaliação de desempenho 
de todo o seu nível gerencial, cascateadas 
desde a alta liderança, com referências 
de atingimento de 80%, 100% e 120% e 
eventuais revisões no meio do ano de 
acordo com as prioridades estratégicas. 
O pagamento da remuneração variável é 
baseado tanto nos resultados do negócio 
quanto no resultado das áreas.

A avaliação de desempenho também 
é considerada no processo de Carreira 
e Sucessão. Composto por três pilares 
(desempenho com metas individuais, 

A Oxiteno divulga suas principais 
políticas e processos em sistema 

interno, acessível a todos os 
profissionais da empresa. Entre elas 

estão Política de Remuneração, Política 
de Metas, Política de Bônus, Política 

de Carreira e Sucessão, Política de 
Recrutamento e Seleção, Política de 

Treinamento, Política de Idiomas, 
Política de Comunicação Interna.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 404-2

avaliação 360o e avaliação de potencial), ele 
envolve também uma conversa individual 
do gestor com o funcionário para explorar 
aspirações de carreira, engajamento com a 
empresa e possibilidades de crescimento. 

Após as avaliações, são realizados comitês 
colegiados para discutir os talentos e 
as decisões de carreira conjuntamente, 
garantindo o balizamento das decisões, a 
identificação de sucessores para posições 
chave e, acima de tudo, a exposição dos 
principais talentos da empresa, ampliando as 
possibilidades de movimentação e de gestão 
planejada do conhecimento. 
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CADEIA DE 
FORNECIMENTO

09
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Metas 2030 
Avaliação de fornecedor

• 2025: mais de 80% dos fornecedores avaliados dentro  
das “Boas Práticas” de fornecimento

• 2030: mais de 50% dos fornecedores avaliados  
nas “Práticas de Excelência” 

 
Tema material relacionado: cadeia de fornecimento

Promover a sustentabilidade na cadeia  
de suprimentos da Oxiteno.  
Criar relacionamentos comerciais estáveis  
e de longo prazo com nossos parceiros.

Na Oxiteno, o relacionamento com 
os fornecedores é orientado pelas 
Políticas Corporativas do Grupo 
Ultra e pelas Diretrizes Técnicas e 
Comerciais da companhia. 

A área de suprimentos possui 
um papel estratégico e está 
estruturada conforme uma norma 
internacional estabelecida pela 
Oxiteno, definindo o escopo de 
atuação e processos como: 

• Desenvolvimento de planos 
de abastecimentos, mapeando 
capacidades e tendências globais.

• Definição e implementação de 
estratégias de compras.

• Execução de compra alinhado  
à estratégia da empresa.

• Gerenciamento de contratos 
e de relacionamento com 
parceiros comerciais.

• Monitoramento de  
tendências de mercado.

• Registro e reporte das 
tendências de preços e 
movimentos mercado.

• Gerenciamento do Programa de 
Monitoramento de Fornecedores 
na cadeia de valor.

• Auditorias internas e externas.
• Definição de Políticas 

e Procedimentos para 
manutenção do programa  
de fornecedores.

• Tratativa de reclamações que 
envolvam a cadeia de valor. 

Para trabalhar as metas 
estabelecidas no novo plano 
estratégico de sustentabilidade, 
que busca ter mais de 80% dos 
fornecedores avaliados dentro das 
“Boas Práticas” de fornecimento 
até 2025 e ter mais de 50% dos 
fornecedores avaliados nas 
“Práticas de Excelência” até 2030, 
a Oxiteno está trabalhando na 
modernização do Programa de 
Monitoramento de Fornecedores, 
estabelecendo uma nova forma 
de trabalho e de relacionamento 
que leva em consideração 
elementos importantes como 
relacionamento, qualidade e 
sustentabilidade aplicada na 
cadeia de valor.

Em 2019, também foi realizado  
um projeto de Mitigação de 
Riscos para os principais contratos 
e acordos comerciais.  
Esse projeto compreende a análise 
de todos os contratos ou acordos 
em relação ao desembolso, 
qualidade, históricos de 
desabastecimento e quantidade 
de não conformidades.

A estrutura da área global 
de suprimentos tem sede 
em São Paulo e possui 
três unidades regionais:

Mercosul, MAC e EUA

102-9; 103-2, 103-3:  
práticas de compras

CADEIA DE 
FORNECIMENTO



80 81CADEIA DE FORNECIMENTO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019

Desse trabalho, foram selecionados 25  
contratos e acordos considerados de  
moderado a alto risco e, para cada um deles, 
foram estipulados planos de ação para 
mitigação dos riscos contratuais. A execução 
desse plano de ação está prevista para 
os próximos anos e compreende desde o 
processo de auditorias, até o investimento 
em novos sistemas, manutenção de ativos e 
desenvolvimento de novas fontes.

Atualmente, a região do Mercosul representa 
aproximadamente 70% das transações 
globais, com 315 fornecedores homologados, 
sendo 77% deles locais. Para a Oxiteno, são 
considerados fornecedores locais aqueles 
localizados no mesmo país da unidade 
industrial correspondente. Dentro dos principais 
itens comercializados, cinco deles ganham 
destaque: etileno (principal matéria-prima 
da Oxiteno), óleo de palmiste, gás natural, 
C4 pesado e energia elétrica. Juntos, eles 
correspondem à aproximadamente 56% do 
desembolso realizado anualmente pela região.

2017 2018 2019

MERCOSUL

Brasil

Nacional 74,66 79,66 77,00

Estrangeiro 25,34 20,34 23,00

Uruguai

Nacional 15,73 19,08 39,00

Estrangeiro 84,27 80,92 61,00

MAC (México)

Nacional 65,97 67,99 71,00

Estrangeiro 34,03 32,01 29,00

Estados Unidos

Nacional 5,45 33,06 72,00

Estrangeiro 94,55 66,94 28,00

PROPORÇÃO DE GASTOS COM 
FORNECEDORES LOCAIS (EM %)  
204-1

Distribuidores 
 
No Brasil, a Oxiteno possui cinco parceiros de distribuição que 
atendem a 90% das empresas com as quais possui negócios - sejam 
de pequeno, médio ou grande porte. Dessa forma, a empresa 
possui uma relação de forte parceria com seus distribuidores e o 
comprometimento de garantir o melhor serviço aos seus clientes.

Os fornecedores 
devem se 

comprometer 
com as questões 
especificas sobre 

erradicação do 
trabalho infantil, 
trabalho escravo, 

discriminação 
e legislações 
trabalhistas

Critérios sociais e ambientais  
103-2, 103-3: avaliação de fornecedores; 308-1, 404-1, 414-1 
 
A Oxiteno possui um programa de compras que leva em consideração 
requisitos de qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, saúde 
e segurança e boas práticas de fabricação. Todos os fornecedores 
devem assinar um termo de compromisso que contempla questões 
específicas sobre erradicação do trabalho infantil, trabalho escravo, 
discriminação e legislações trabalhistas. Em 2019 tivemos um 
incremento de 10% sobre a base total de fornecedores, sendo todos 
eles selecionados com base em critérios sociais. 
 
O Programa de Qualificação, Homologação e Monitoramento de 
Fornecedores ainda não contempla critérios de sustentabilidade  
para seleção e homologação de fornecedores nas regiões  
México e Estados Unidos.

A área de  
Suprimentos da 

Oxiteno é responsável 
pelo abastecimento 
de matérias-primas, 

embalagens, utilidades 
de todas as unidades 

industriais e pela 
contratação de serviços 

de industrialização, 
logística, tancagens  

e estoques.
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MEIO
AMBIENTE

10 Eficiência hídrica e tratamento de efluentes

Gestão de resíduos

Eficiência energética

Emissões
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Estar entre as referências para a indústria  
química em Meio Ambiente nos países de atuação 
da Oxiteno com performance de classe mundial.

Metas 2030 
Água  
• 10% de redução no consumo de água por tonelada  

produzida (base 2019)
• Dobrar o uso de água proveniente do reuso (base 2019)
 
Resíduo
• Zero aterro para resíduos industriais/ano (exceto Uruguai)
• 10% de redução na geração de resíduos por tonelada  

produzida (base 2019) 

Energia
• 10% de redução do consumo energético por tonelada  

produzida (base 2019) 

GEE
• 25% de redução na intensidade das emissões por tonelada 

produzida (base 2008) 

Temas materiais relacionados: água, energia (térmica e elétrica), 
efluentes líquidos, gestão de resíduos, emissões atmosféricas

Para estar entre as referências 
mundiais nas questões relacionadas 
ao meio ambiente no setor 
químico, a Oxiteno busca manter 
todas as suas operações com os 
mais altos padrões de tecnologia 
para a redução de emissões de 
gases de efeito estufa, a gestão de 
resíduos e a eficiência no uso de 
energia e recursos hídricos. 

Como parte do plano de 
sustentabilidade, as metas públicas 
da companhia hoje já fazem parte 
do planejamento estratégico 
de negócio e do planejamento 
operacional de todas as unidades 
produtivas que, por meio da 
inovação e da tecnologia, trabalham 
para construir soluções que 
contribuam para o desenvolvimento 
sustentável do negócio.

EFICIÊNCIA HÍDRICA E  
TRATAMENTO DE EFLUENTES 103-2, 103-3: água

Na Oxiteno, a captação e consumo de água de todas as unidades  
industriais são acompanhadas mensalmente e fazem parte das metas do  
pilar de meio ambiente no plano estratégico de sustentabilidade, que 
estabelecem a redução de 10% do consumo de água por tonelada  
produzida e dobrar o consumo de água proveniente de reuso – ambas  
tendo como ano base os números de 2019. 

A empresa estuda de forma constante todas as oportunidades  
para a maximização na utilização da água de reuso, bem como  
a redução de consumo. 

Em 2019, destaca-se a unidade de Mauá (SP), onde 96,45% da água captada  
é de fonte de reuso do projeto Aquapolo, o maior empreendimento para a 
produção de água de reuso industrial na América do Sul2, e para Coatzacoalcos 
(México), onde 493 m3 de água de chuva foram captadas como resultado de um 
projeto de captação de água de chuva mediante direcionamento e tancagem 
para uso em áreas comuns. Na unidade da Olequímica (BA), foram usados 8.233 
m3 por meio desse mesmo modelo de captação de água de chuva.

Em 2019, o consumo relativo de água no Brasil foi de 4,38 m3/t, um aumento 
de 1,5 % em relação ao ano anterior e reflexo de paradas programadas e não 
programadas nas plantas.

MEIO AMBIENTE

http://www.aquapolo.com.br
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VOLUME DE  
REÚSO DE  
ÁGUA (2019)
Aumento de 1% no 
consumo da água de 
reuso em comparação 
com 2018. Para 2020, 
a nova base passa 
a ser o ano de 2019, 
conforme definido no 
plano estratégico de 
sustentabilidade 303-3

807.525,58 m3 
consumidos

86 MEIO AMBIENTE

Como empresa química, a gestão de resíduos 
e efluentes é parte importante na estratégia de 
sustentabilidade e no trabalho de mitigação 
de riscos da companhia, possuindo assim 
indicadores monitorados rotineiramente por 
todas as unidades da Oxiteno.  

Todo o efluente gerado nas unidades produtivas 
é tratado e monitorado de acordo com os 
parâmetros de descarte respeitando todas 
as legislações aplicáveis. Na Oxiteno, existem 
operações com unidades de tratamento de 
efluentes próprias e outras que, devido a 
localização, realizam um pré-tratamento na 
unidade e enviam esse efluente para tratamento 
em empreses credenciadas. Essas empresas 
são monitoradas e auditadas regularmente, de 
acordo com os parâmetros estabelecidos pela 
Oxiteno e pela legislação local.

No ano de 2019, o total de efluentes gerado por 
produção foi 1,70 m3/t, mantendo-se estável 
em relação a 2018 (1,69 m3/t) e resultado da 
continuidade no investimento para a elevação 
da rede de efluentes nas unidades de Camaçari 
(BA), Tremembé (SP) e Mauá (SP). A configuração 
de uma nova rede aparente permite inspeções 
rotineiras e manutenção preventiva para o 
controle operacional e gestão de contaminação 
de solo e água subterrânea. 

DESCARTE DE ÁGUA POR 
QUALIDADE E DESTINAÇÃO  
(em m3/ton) 306-1

*Não houve produção na Venezuela no ano de 2019

2017 2018 2019

Mercosul 1,50 1,73 1,74

MAC 0,91 1,05 0,73*

Global 1,45 1,69 1,70

2017 2018 2019

Mercosul 4,05 4,22 4,30

MAC 2,63 2,58 2,69*

Global 3,97 4,12 4,19

TOTAL DE ÁGUA CAPTADA  
(em m3/ton) 303-1

*Não houve produção na Venezuela no ano de 2019
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GESTÃO DE RESÍDUOS 
103-2, 103-3: efluentes e resíduos

Referência na gestão de resíduos, a Oxiteno 
tem como meta em seu plano estratégico de 
sustentabilidade o zero aterro para resíduos 
industriais, (exceto Uruguai) e a redução de 10%  
na geração de resíduos por tonelada produzida  
(ano base 2019).

Em 2019, as operações do Brasil encaminharam 
82% do resíduo para reciclagem, recuperação ou 
aproveitamento energético. Resíduos de isolamento 
térmico e resíduos de serviços de saúde, foram 
incinerados e representam 0,005%. Resíduos não 
perigosos de construção civil e de refeitório foram 
destinados a aterro  
e representam 18%.

Como parte de seu compromisso com a redução 
de impactos, a empresa busca continuamente 
identificar oportunidades de melhoria em seu 
processo de gestão. Todos os resíduos são 
acondicionados em locais apropriados e passam 
por processos de classificação antes de serem 
destinados para o descarte. Além disso, a Oxiteno 
realiza auditorias de qualificação e manutenção 
dos prestadores de serviço, sempre mediante 
autorização do órgão ambiental responsável.

Com foco na melhoria contínua 
de sua eficiência energética, a 
Oxiteno monitora todas as suas 
unidades industriais, realizando 
acompanhamentos mensais e 
investimentos para otimizar o 
desempenho dos processos, 
com destaque para a malha 
de vapor, caldeiras, fornos e 
turbinas, além de buscar a 
transição da matriz energética 
para fontes mais limpas,  
sempre que possível.

Em 2019, a unidade de 
Tremembé realizou a substituição  
do  uso de óleo combustível 
por gás natural nas caldeiras 
da unidade. Em Camaçari 
(BA), teve início a operação da 
nova subestação de energia 
elétrica que, além de melhorar 
a eficiência de consumo, trará 
ganhos financeiros para a 
companhia, já que a unidade 
pode atuar no mercado livre de 
energia, o que deverá representar 
uma economia anual de 
aproximadamente R$ 12 milhões. 

Vale ressaltar que a Oxiteno 
também consome energia 
proveniente do aproveitamento 
de gases residuais de outros 
processos produtivos, além de 
utilizar hidrogênio e álcoois como 
fontes de geração de vapor. 

2017 2018 2019

Aterro 2.403,1 1.185,6 1834,69

Incineração 445,8 540,5 468,5

Reciclagem 1.284,8 1.402,1 1704,62

Recuperação  
(+ coprocessamento)

1.017,8 808,5 2.224,0

Outras destinações 28,0 1.292,2 1301,52

Total 5.179,4 5.229,0 7533,28

RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (t) 306-2

2017 2018 2019

Aterro 1.463,9 1.012,9 947,9

Incineração 65,9 53,8 64,29

Reciclagem 483,6 304,4 193,2

Recuperação  
(+coprocessamento)

3.498,7 3.811,2 3650,90

Outras destinações 141,2 6,0 245,4

Total 5.653,4 5.188,3 5101,74

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS (t) 306-2

2017 2018 2019

MAC 295.150,83 314.707,71 296.631,10

Mercosul 8.875.823,96 7.964.798,99 7.648.159,65

Total 9.170.974,79 8.281.076,50 7.994.790,75

2017 2018 2019

MAC 4,34 4,71 4,23*

Mercosul 6,76 6,49 6,56

Total 6,64 6,40 6,44

CONSUMO DE ENERGIA (em GJ)

Em 2019, as 
operações do Brasil 
encaminharam

do resíduo para 
reciclagem, recuperação ou 
aproveitamento energético

82%

ENERGIA TOTAL NOS  
PROCESSOS/PRODUÇÃO* (GJ/t produto)

*Os dados de 2019 não consideram a Venezuela, pois não houve 
produção na unidade nesse período

Economia anual de aproximadamente

R$12 milhões

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  
103-2, 103-3: energia; 302-1, 302-3

com o início da operação da nova subestação  
de energia elétrica em Camaçari
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EMISSÕES  
103-2, 103-3: emissões

Desde 2019 a Oxiteno monitora 
mensalmente as emissões de suas 
operações por meio do programa 
Monitoramento e Redução de 
Gases do Efeito Estufa (GEE). Os 
dados coletados por meio desse 
acompanhamento abastecem um 
inventário, elaborado de acordo 
com a norma ISO 14064-1 e 
passam anualmente por verificação 
externa independente. Além 
disso, a partir da análise crítica dos 
indicadores coletados, a empresa 
desenvolve planos de ação para 
redução dos impactos ambientais. 

As principais fontes de emissão 
da empresa são provenientes da 
geração de vapor, da produção 
de óxido de eteno e do consumo 
de energia elétrica. Para reduzir as 
emissões na fabricação de óxido 
de eteno, os gases produzidos 
são comercializados e utilizados 
como matérias-primas em outros 
processos produtivos. Em 2019, a 
venda na unidade de Camçari foi 
de 44.588 toneladas de CO

2
 para  

a White Martins. 

As emissões evitadas pelo 
aproveitamento de gases 
residuais representam a redução 
de 15,4% das emissões totais 
da Oxiteno, se aproximando da 
meta estabelecida para 2020 
para reduzir em 25% as emissões. 
Desde o início da operação até 
2019, foram evitadas 650.779,94 
toneladas de emissão CO

2
e. 305-5

A intensidade global de emissões 
de GEE da Oxiteno em 2019, 
considerando escopos 1 e 2, foi 
de 0,44 tCO

2
e/t. Já as emissões 

evitadas pelo aproveitamento 
de gases resíduais foram de 0,40 
tCO

2
e/t produzida no mesmo 

período. 305-4

Em 2019, a 
Oxiteno recebeu 
reconhecimento 

como nível de 
gestão sobre o 

tema em mudanças 
climáticas no CDP

2017 2018 2019

MAC

Escopo 1 e 2 23.357,58 25.437,31 24.506,87

Mercosul

Escopo 1 e 2 658.065,86 584.824,65 523.548,46

Total Global (escopo 1 e 2) 681.423,44 610.261,96 548.055,33

EMISSÕES DE ESCOPO 1 E ESCOPO 2 (tCO
2
e)  

305-1, 305-2

Mercosul

Global

MAC

INTENSIDADE DE EMISSÕES (tCO
2
e/t) 305-4

*Esse valor se refere 
somente ao México, já 
que em 2019 não houve 
produção na Venezuela.

0,34
0,38

0,48
0,45

0,50
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COMUNIDADES

11 Ação conjunta
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A Oxiteno acredita que uma relação de respeito, 
transparência e parceria com as comunidades 
próximas às operações é fundamental para 
continuidade de suas operações e desenvolvimento 
local. Dessa forma, a empresa investe e fortalece  
esse relacionamento por meio de duas vertentes:

SAÚDE, SEGURANÇA  
E MEIO AMBIENTE

A Oxiteno conta com equipes 
capacitadas que trabalham para 

identificar qualquer ação que possa 
direta ou indiretamente causar 

problemas para as comunidades do 
entorno, atuando preventivamente para 
evitar possíveis danos. Todas as unidades 

da Oxiteno no Brasil possuem um 
Conselho Comunitário Consultivo ativo, 
servindo como canal de relacionamento 
direto entre a empresa e a comunidade 

do entorno para tratativas, esclarecer 
dúvidas e desenvolver projetos com 

afinidade aos temas.

QUESTÕES SOCIAIS

A empresa entende que tem papel 
relevante no desenvolvimento das 
comunidades. Por isso, investe em 

projetos com foco educacional que 
ampliam as oportunidades e ajudam 
a expandir as fronteiras dos cidadãos. 

Esses projetos sociais são selecionados 
por um comitê interno que avalia todas 
as solicitações de patrocínios, doações 
e investimentos, destinando recursos 

às iniciativas mais aderentes para a 
estratégia social da companhia.

8.622
alunos 
beneficiados

367
professores 
capacitados

24
escolas 
atendidas

61
voluntários 
da Oxiteno

847mil
investidos em 2019

Vale destacar que todos os projetos 
sociais possuem metas e avaliações para o 
acompanhamento das atividades.  
Além disso, o proponente envia relatórios 
mensais e anuais ao time de Responsabilidade 
Social da companhia.

R$

COMUNIDADES

103-2, 103-3: Comunidades locais; 413-1
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Projetos desenvolvidos

Integrar Arte e Vida: em parceria com a Associação 
Nacional de Esportes (ANE) e Secretaria Municipal 
de Educação da cidade de Mauá (SP), o projeto é 
desenvolvido na Escola Municipal Cora Coralina.  
A ação envolve cerca de 230 alunos todos os meses 
e tem como foco estimular crianças e jovens a 
completarem sua jornada educacional por meio  
de oficinas culturais e esportivas, oferecidas no 
contraturno das aulas.

Baú das Artes: em parceria com a instituição 
Evoluir e Secretarias de Educação, a Oxiteno, pelo 
segundo ano consecutivo, apoia essa iniciativa que 
distribui recursos pedagógicos complementares 
para as escolas das redes municipais. O acervo conta 
com mais de 300 livros infantis, jogos educativos, 
brinquedos, fantasias e instrumentos musicais, além 
de capacitar os professores para conectarem os 
materiais com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs). Em 2019 foram beneficiadas 22 escolas entre 
os municípios de Camaçari (BA), Mauá e Tremembé 
(SP), 367 educadores capacitados e um potencial de 
8.188 crianças impactadas pelo projeto.

Projeto Jovem Aprendiz:  na Escola Estadual 
Manuel Cabral em Tremembé (SP), os colaboradores 
voluntários da Oxiteno vão periodicamente ao 
colégio para realizar orientação profissional com os 
alunos de segundos e terceiros anos. Ao relatarem 
suas experiências de trabalho, os funcionários 
auxiliam os estudantes na escolha de uma profissão 
e/ou graduação e os incentivam a buscar qualificação 
pessoal e profissional. No total, 21 colaboradores 
participaram da iniciativa e abordaram dez diferentes 
temas ao longo de encontros semanais. No total,  
175 alunos foram favorecidos pelo Jovem Aprendiz.

Programa Formare: uma parceria entre o 
Instituto Ultra, a Fundação Iochpe e as empresas 
do grupo Ultra, o projeto educacional oferta 
curso profissionalizante de assistente de serviços 
administrativos e comerciais à jovens em situação 
de vulnerabilidade. O projeto ocorre na sede da 
companhia, São Paulo (Brasil), por meio de aulas 
ministradas por colaboradores voluntários.  
Ao longo do ano de 2019, foram 25 alunos 
beneficiados e 40 voluntários da Oxiteno.

96 97COMUNIDADES RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019
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AÇÃO CONJUNTA

Em Camaçari (BA), a Oxiteno participa ativamente 
das iniciativas sociais promovidas pelo Comitê de 
Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), associação 
empresarial privada, que representa mais de 
90 empresas no Polo Industrial de Camaçari. 
As atividades da associação têm como foco o 
desenvolvimento das comunidades de entorno do 
polo em áreas como meio ambiente, segurança 
industrial e patrimonial, saúde ocupacional e o 
desenvolvimento de pessoas. Entre as principais 
ações de 2019, estão: 

Prêmio de educação 

Programa que envolveu 202 professores (118 no 
município de Dias D’Ávila e 84 em Camaçari) e 
3.309 alunos (1.350 em Camaçari e 1.959 em Dias 
D´Avila) em 2019. O objetivo é estimular a melhoria 
no desempenho dos alunos das escolas públicas 
municipais em três dimensões importantes da 
língua portuguesa - leitura, oralidade e escrita

Programa de Incentivo à Educação (PIE)

Em 2019, foram realizadas por meio do PIE 159 
atividades entre cursos, oficinas pedagógicas e 
palestras para professores, alunos, funcionários  
e pais de alunos das escolas públicas de Camaçari  
e Dias D´Ávila, conforme detalhamento no  
quadro a seguir:

Carga Horária

2017 2018 2019

Escolas 45 34 79

Atividades 68 91 159

Professores 265 287 552

Alunos 1.897 2.676 4.573

Funcionários 98 105 127

Pais de Alunos 29 432 461

Programa Ver de Dentro

Organiza para estudantes de escolas públicas 
de Camaçari e Dias D´Ávila e representantes das 
comunidades vizinhas, visitas ao Complexo Industrial. 
O objetivo é ampliar o nível de informação dos 
visitantes sobre as empresas do polo, com ênfase nos 
programas de SSMA e responsabilidade social. Em 
2019 foram realizadas 24 visitas, envolvendo um total 
de 694 estudantes de 18 escolas de Camaçari e Dias 
D´Ávila. Além do Memorial e Parque Sauípe, as visitas 
incluíram a Continental, Deten, Birla Carbon, Basf, 
Paranapanema, Bayer, Braskem PVC-1, EDN e Acrinor. 

Construindo o Futuro 

O programa consiste na realização de palestras nas 
escolas por profissionais das empresas do polo, 
com objetivo de despertar nos alunos das escolas 
públicas de Camaçari e Dias D´Ávila o interesse pelas 
carreiras industriais. Em 2019, foram 6.329 alunos 
envolvidos e 32 escolas participantes.

A Oxiteno participa 
ativamente

das iniciativas 
sociais promovidas 

pelo Comitê de
Fomento Industrial 
de Camaçari (Cofic)
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SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO GRI 

STANDARDS

12
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI STANDARDS 102-55

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Standard GRI Disclosure Comentário Página

Disclosures gerais

Perfil da organização

GRI 102:  
Disclosures  
Gerais 2016

102-1: Nome da organização 15

102-2: Atividades, marcas, 
produtos e serviços 15, 53

102-3: Localização da sede 15

102-4: Localização  
das operações 15

102-5: Propriedade  
e forma jurídica 25

102-6: Mercados atendidos 15, 33

102-7: Porte da organização 15, 33

102-8: Informações  
sobre empregados e  
outros trabalhadores

65

102-9: Cadeia  
de fornecedores 79

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

Não houve mudanças significativas  
na cadeia de fornecedores em 2019 -

102-11: Princípio ou 
abordagem da preocupação 27

102-12: Iniciativas externas Programa Atuação Responsável 
Reporte do Carbon Disclosure Project (CDP) -

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

102-13: Participação  
em associações

• American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo 
• Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,  

Perfumaria e Cosméticos
• Associação Brasileira da Indústria de Química Fina,  

Biotecnologia e suas Especialidades
• Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes  

e Aditivos para Alimentos 
• Associação Brasileira da Indústria Química 
• Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
• Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins
• Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 
• Associação Brasileira de Cosmetologia 
• Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
• Associação Brasileira de Engenharia Química 
• Associação Brasileira de Normas Técnicas
• Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos 
• Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos  

Químicos e Petroquímicos
• Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas
• Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento  

das Empresas Inovadoras
• Associação Técnica Brasileira de Cura por Radiação
• Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
• Comitê de Fomento Industrial do Polo de Camaçari 
• Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC
• Comitê de Fomento Industrial do Polo do Rio Grande do Sul
• GS1 Brasil Associação Brasileira de Automação 
• Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
• Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida
• Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais  

e da Petroquímica do Estado de São Paulo
• Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais, 

Petroquímicas e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila 
• Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul
• Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e Exportador  

de Produtos Químicos e Petroquímicos no Estado de São Paulo
• Sindicato Nacional da Indústria de Componentes  

para Veículos Automotores 
• Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal

 
Entidades internacionais

• American Chemistry Council 
• American Cleaning Institute 
• Asociación Argentina de Químicos Cosméticos
• Asociación de Industriales del Estado de Veracruz
• Asociación de Industrias Químicas del Uruguay 
• Asociación Industrial del Salto AC
• Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos AC 
• Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas AC 
• Asociación Nacional de la Industria Quimica AC
• Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana
• Association of Bayport Companies 
• Cámara de Industrias del Uruguay 
• Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco
• Cámara de la Industria Química y Petroquímica 
• Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria 
• Cámara México Brasil de Comercio
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 
• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
• Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos
• Asociación Nacional de la Industria de Productos de Cuidado Personal  

y del Hogar AC
• Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de Mexico
• Consejo Mexico-Brasil de America Latina AC
• Council of Producers & Distributors of Agrotechnology
• East Harris County Manufacturers Association
• National Association of Chemical Distributors
• Personal Care Products Council
• Roundtable on Sustainable Palm Oil
• Sociedad de Químicos Cosmetólogos de Mexico AC
• The European Petrochemical Association
• Unión de Exportadores del Uruguay 
• Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos AC

-
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GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

Estratégia

GRI 102:  
Disclosures  
Gerais 2016

102-14: Declaração do 
decisor mais graduado  
da organização

7

102-15: Principais impactos, 
riscos e oportunidades 27

Ética e Integridade

GRI 102:  
Disclosures  
Gerais 2016

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

27

102-17: Mecanismos 
de aconselhamento e 
preocupações éticas

28

Governança

GRI 102:  
Disclosures  
Gerais 2016

102-18: Estrutura  
de governança 26

Engajamento de partes interessadas

GRI 102:  
Disclosures  
Gerais 2016

102-40: Lista de partes 
interessadas 10

102-41: Acordos de 
negociação coletiva

No Brasil, do total de profissionais, 98% eram abrangidos 
por acordos de negociação coletiva, com exceção dos 
gerentes-executivos, geridos por Política Corporativa  
do Ultrapar Participações S.A. (Ultra).

-

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

10

102-43: Abordagem para 
o engajamento das partes 
interessadas

10

102-44: Principais tópicos e 
preocupações levantadas 10

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

Práticas de relato

GRI 102:  
Disclosures  
Gerais 2016

102-45: Entidades incluídas 
nas demonstrações 
financeiras consolidadas

As informações reportadas englobal o desempenho no 
Brasil, operação mais significativa – mas, sempre que 
possível, estendem-se às unidades internacionais. As 
demonstrações financeiras são divulgadas pela holding 
Ultrapar e contemplam todas as unidades da Oxiteno.

-

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

10

102-47: Lista de  
tópicos materiais 10

102-48: Reformulações 
 de informações

Não houve reformulação de conteúdo em relação  
ao ano anterior. -

102-49: Alterações  
no relatório

Não houve alterações no relatório em comparação  
com o ano anterior. -

102-50: Período coberto 
pelo relatório 10

102-51: Data do  
último relatório 2018 -

102-52: Ciclo de emissão  
de relatórios 10

102-53: Ponto de contato 
para perguntas sobre  
o relatório

10

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

10

102-55: Sumário  
de conteúdo GRI 102

102-56: Verificação externa As informações reportadas não foram  
verificadas externamente. -
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GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

Meio Ambiente

Energia

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 89

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 89

GRI 302:  
Energia 2016

302-1: Consumo de energia 
dentro da organização 89

302-3: Intensidade 
energética. 89

Água

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 85

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 85

GRI 303:  
Água 2016

303-1: Consumo de água  
por fonte 87

303-3: Água reciclada  
e reutilizada 86

Emissões

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 90

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 90

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

Tópicos materiais

Desempenho econômico

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 33

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 33

GRI 201: 
Desempenho 
Econômico 2016

201-1: Valor econômico 
direto gerado e distribuído 36

Práticas de compra

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 33, 79

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 33, 79

GRI 204: Práticas  
de compra

204-1:  Proporção de gastos 
com fornecedores locais 80

Anticorrupção

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 27

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 27

GRI 205: 
Anticorrupção 2016

205-1:  Operações 
submetidas a avaliações 
de riscos relacionados à 
corrupção

28

205-2:  Comunicação 
e treinamento sobre 
políticas e procedimentos 
anticorrupção

28
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GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

GRI 305:   
Emissões 2016

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

91

305-2: Emissões indiretas de 
gases de efeito estufa (GEE) 
(Escopo 2)

91

305-4:  Intensidade  
de emissões de GEE 90, 91

305-5:  Redução  
de emissões de GEE 90

Efluentes e resíduos

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 88

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 88

306-1: Efluentes líquidos 87

306-2: Resíduos por tipo  
e método de disposição 88

Avaliação ambiental de fornecedores

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 81

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 81

GRI 308:   
Avaliação  
ambiental de 
fornecedores

308-1: Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios ambientais

No Brasil: 
2017 = 52,0%  
2018 = 62,5%. 
2019 = 60,5%

81

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

Social

Emprego

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 65

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 65

GRI 401:  
Emprego 2016

401-1: Novas contratações 
de empregados e 
rotatividade de empregados

66

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

Assistência odontológica, ambulatório médico em todas 
as unidades, campanha de vacinação contra a gripe, 
exame periódico, auxílio medicamentos (subsídio de 
50%), vale refeição, alimentação e refeitório, kit natalino, 
vale brinquedo, auxílio funeral, prêmio assiduidade, 
prêmio por tempo de casa, empréstimo Consignado, 
participação nos lucros e resultados, auxílio doença, vale 
transporte ou fretado, auxílio creche, incentivo  
ao esporte, período sabático

-

401-3: Licença  
maternidade/paternidade 66

Saúde e segurança no trabalho

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão e 
seus componentes 57, 60

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 57, 60

GRI 403:   
Saúde e Segurança 
do Trabalho 2018

403-1: Representação 
dos trabalhadores em 
comitês formais de saúde e 
segurança, compostos por 
empregados de diferentes 
níveis hierárquicos

59

403-2: Tipos e taxas 
de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número  
de óbitos relacionados  
ao trabalho

59
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GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

Diversidade e igualdade de oportunidades

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 65

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 65

GRI 405:  
Diversidade e 
Igualdade de 
Oportunidades 2016

405-1: Diversidade em 
órgãos de governança  
e empregados

67

Não discriminação

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes -

103-3: Avaliação da forma  
de gestão -

GRI 406:  
Não Discriminação 
2016

406-1: Casos de 
discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Houve o registro de um caso de discriminação nas 
operações do Brasil que foi tratado e proporcionou a 
revisão do procedimento de portaria das unidades.

-

Comunidades locais

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 95

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 95

GRI 413: 
Comunidades  
locais 2016

413-1: Operações com 
programas implementados 
de engajamento da 
comunidade local, 
avaliação de impactos e 
desenvolvimento local

95

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

GRI 403:   
Saúde e Segurança 
do Trabalho 2018

403-3: Trabalhadores com 
alta incidência ou alto risco 
de doenças relacionadas à 
sua ocupação

60

403-5: Treinamento de 
trabalhadores em saúde  
e segurança ocupacional

57

403-6: Promoção da saúde 
do trabalhador 60

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

60

403-9: Lesões relacionadas 
ao trabalho 58

403-10: Doença relacionada 
ao trabalho 60

Treinamento e educação

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 70

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 70

GRI 404: 
Treinamento e 
Educação 2016

404-1: Média de horas de 
treinamento por ano, por 
empregado

70

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

75

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

Atualmente, esse processo abrange apenas gestores. 
Dessa forma, em 2019 7,7% do total de funcionários 
foram avaliados no Mercosul, 5,1% em MAC e 24,6%  
nos Estados Unidos

-
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GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Disclosure Comentário Página

Avaliação social de fornecedores

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 81

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 81

GRI 414:  
Avaliação social de 
fornecedores 2016

414-1: Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios sociais

81

Saúde e segurança do cliente

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 53

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 53

GRI 416:   
Saúde e Segurança 
do Cliente 2016

416-1: Avaliação dos 
impactos de saúde e 
segurança de categorias  
de produtos e serviços

53

Marketing e rotulagem

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico 
material e seu limite 10

103-2: Forma de gestão  
e seus componentes 53

103-3: Avaliação da forma  
de gestão 53

GRI 417:   
Marketing  
e rotulagem

417-2:  Casos de não 
conformidade em relação a 
informações e rotulagem de 
produtos e serviços

53



114 115SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI STANDARDS RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2019

CRÉDITOS 
CORPORATIVOS
102-3, 102-53, 102-55

COORDENAÇÃO GERAL

Gerência Global de Sustentabilidade (Oxiteno)

COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETO GRÁFICO

Gerência Global de Comunicação Externa (Oxiteno)

REDAÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO E CONSULTORIA GRI

Keyassociados

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

MagentaLab e Betina Sulzbach

FOTOGRAFIA

Banco de imagens e Oxiteno 
Ícones The Noum Project
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