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Apresentação

Apresentamos aos leitores o primeiro Relatório  

de Sustentabilidade da Oxiteno. O documento tem o objetivo  

de demonstrar parte dos esforços da companhia para concretizar 

sua missão de “desenvolver produtos químicos e soluções de alto 

desempenho, sustentáveis e inovadoras para a vida das pessoas”.

Construído a partir de muitas contribuições, o relatório contou 

com o envolvimento de vários profissionais da Oxiteno,  

que forneceram dados e informações para enriquecer  

o material. 

A definição dos temas desta publicação também ocorreu 

de forma coletiva e participativa, por meio de um  processo 

de materialidade que cruzou as percepções da gestão  

da empresa, da plataforma de sustentabilidade da Oxiteno  

e dos seus públicos de relacionamento (funcionários, 

fornecedores, distribuidores, clientes, comunidade, prestadores 

de serviço e outros). 

A decisão de publicar um relatório específico da nossa empresa, 

além das informações publicadas anualmente no Relatório 

do Ultra, faz parte do nosso compromisso em buscar sempre 

a excelência em gestão e a transparência com as partes 

relacionadas. Por isso, adotamos as diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI), versão G4, a mais avançada metodologia 

 de relatos de sustentabilidade, aceita internacionalmente. 

O exercício de relato da Oxiteno visa prestar contas  

da estratégia em sustentabilidade e do desempenho para todos 

os stakeholders, apresentando o caminho que a empresa vem 

percorrendo para incorporar efetivamente a sustentabilidade em 

todos os seus segmentos.

Promover a transParência

Visão 

ser referência mundial em 

tensoativos e suas aplicações

Valores 

a atuação da oxiteno é 

orientada por cinco valores:

inovação

relacionamento

excelência

Conhecimento

sustentabilidade

Neste Relatório, apresentamos as principais realizações 

com foco em sustentabilidade na Oxiteno em 2014, 

iniciativa que reforça o compromisso de compartilhar 

com os stakeholders os projetos desenvolvidos nessa área.

A Oxiteno intensificou, no último ano, a sua busca por 

desenvolver produtos e serviços inovadores, sempre 

atenta aos desafios ambientais e às demandas dos clientes, 

buscando otimizar os processos e gerar mais eficiência e 

produtividade. Esses elementos assumem importância 

crescente num ambiente socioeconômico cada vez mais 

complexo e estão inseridos na estratégia do Ultra e dos 

seus negócios. 

Na Oxiteno, priorizamos o uso de recursos renováveis e 

a redução de impactos ambientais, conceito que são 

chamados de greenformance. Essas diretrizes foram 

determinantes para a criação de novos produtos em 2014, 

mais limpos e menos agressivos, em nossos mercados de 

tintas, solventes, emolientes e insumos para a indústria 

agroquímica. 

Empenhados em racionalizar o consumo de recursos 

e as emissões atmosféricas, continuamos trabalhando 

para reduzir a intensidade energética dos produtos e serviços, a 

buscar novas formas de reúso de água e diminuir o volume de 

emissões de carbono.

Esses fatores norteiam o trabalho de todos os colaboradores 

do Ultra, mantendo o nosso compromisso de contribuir para 

o desenvolvimento das localidades em que atuamos, com 

inovação, responsabilidade social e transparência. 

Ciente de que esses são elementos importantes também para 

quem busca uma vaga no mercado de trabalho, a Oxiteno 

manteve o compromisso com a qualidade de seu ambiente 

interno, a saúde e a segurança, e foi reconhecida por isso, sendo 

eleita uma das 30 melhores para iniciar a carreira em 2014, em 

pesquisa da revista Você S.A. 

Nas páginas a seguir, confira com mais detalhes os principais 

projetos e indicadores da Oxiteno.

Desejo uma boa leitura!

thilo mannhardt

Diretor Presidente

Foco na eFiciência e na Produtividade

Mensagem 
do Presidente
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Nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade apresenta 

os resultados da companhia em 2014 e detalha nossa 

proposta de valor, que está apoiada em inovação e 

no desenvolvimento de produtos de menor impacto 

socioambiental, com destaque para oleoquímicos, 

tensoativos e solventes verdes.

Já divulgávamos nosso desempenho por meio do site 

da Oxiteno e do Relatório de Sustentabilidade do Ultra, 

em conjunto com os demais negócios da holding. 

Com o desejo de aprofundar o entendimento dos 

stakeholders sobre nosso trabalho, decidimos elaborar 

também um relatório próprio, ampliando a comunicação 

e a transparência com acionistas, clientes, funcionários, 

fornecedores e comunidades.

Iniciamos esse processo com uma etapa de materialidade 

– o que significa que ouvimos representantes das diversas 

partes interessadas da Oxiteno, além da alta administração, 

para apontar os temas mais relevantes do nosso negócio. 

Entre os destaques, chamo a atenção para a diversificação 

de nosso portfólio de especialidades químicas, 

resultado dos investimentos nos últimos anos. Também 

incorporamos novas tecnologias e matérias-primas 

de origem renovável apoiados por uma estrutura que 

nos permite escalabilidade e custos competitivos. Esse 

diferencial nos destaca no mercado de ingredientes renováveis e 

naturais na América Latina. 

Nosso compromisso com a geração de valor e a redução dos 

impactos socioambientais – tanto de nossos processos internos 

como de nossos produtos – se concretiza com o conceito 

greenformance. Criado em 2011, é um conjunto de diretrizes 

que associa o uso de recursos renováveis, o cuidado com o meio 

ambiente e a promoção da saúde e do bem-estar. A partir dele, 

todos na empresa têm o compromisso de pensar na escolha dos 

materiais e processos de menor impacto, com maior segurança 

e qualidade.

Também nos orgulhamos do reconhecimento como uma 

das empresas mais inovadoras do país, figurando entre as dez 

primeiras colocadas do ranking da revista INFO, divulgado 

em 2014.

Sabemos que ainda há desafios e mantemos um processo de 

melhoria contínua permanente para acumular aprendizados e 

aprimorar a gestão e a comunicação da nossa proposta de valor. 

Uma boa leitura, 

João Benjamin Parolin 

Diretor-superintendente

Perfil

segmentos de negócios

agroquímicos

Cuidados pessoais e Limpeza doméstica & institucional

petróleo e gás

produtos de performance

tintas e Vernizes

A Oxiteno é uma empresa de sociedade limitada pertencente 

à holding Ultrapar, sendo a maior produtora de tensoativos 

e especialidades químicas da América Latina. Com 1,8 mil 

funcionários, temos sede na cidade de São Paulo (SP) e estamos 

presentes em nove países, com 12 unidades industriais localizadas 

no Brasil, Estados Unidos, México, Uruguai e Venezuela e escritórios 

comerciais na Argentina, Bélgica, Brasil, China, Colômbia, Estados 

Unidos, México, Uruguai e Venezuela. G4-3, G4-5, G4-6, G4-7.

Criada no início da década de 70, a Oxiteno surgiu da fusão  

e de parcerias com diferentes empresas químicas. 

Hoje atua desenvolvendo soluções eficientes e 

sustentáveis para os mercados de Agroquímicos; Cuidados 

Pessoais e Limpeza Doméstica & Institucional; Petróleo 

e Gás; Produtos de Performance; e Tintas e Vernizes. 

G4-4, G4-8.

Para nós, a sustentabilidade é um valor que direciona decisões 

e nos auxilia no aperfeiçoamento de nossas políticas, processos, 

produtos e tecnologias. Trata-se de um vetor para propor 

soluções para os clientes em produtos que promovam  

o bem-estar aos consumidores, insumos para tintas que 

diminuam o impacto ambiental, tecnologias que colaboram para 

a saúde  do agricultor e formulações de limpeza doméstica que 

proporcionam economia e praticidade, entre outras alternativas. 

evolução Pela químicamais comunicação g4-1

Mensagem 
do Diretor



escritórios

Unidades indUstriais

centros de P&d triUnfo

tremembé

sUzano

monteVidéU
bUenos aires

maUá

camaçari trader africa

Xangai

brUXelas

caracas

bogotá

coatzacoalcos
santa ritacidade do méXico

gUadalajara san jUan del río

Pasadena

são PaUlo

em números G4-6, G4-8, G4-9

1,5 172

12
us$

eBitda 
de us$

1,8+ 
de 

mil funcionários

bilhão de receita líquida milhões

do faturamento investido em 
pesquisa e desenvolvimento

das matérias-primas
de origem renovável

dos produtos contêm 
ingredientes de origem 

renovável

1,2 600
mil trabalhadores no Brasil trabalhadores no exterior

Unidades industriais em cinco 
países: Brasil, México, Venezuela, 
Estados Unidos e Uruguai

Presença 
em nove 

Países

maior Produtora 
de tensoativos da 

américa latina
1,5

20 35

%

% %
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Alinhada às diretrizes do Ultra, a Oxiteno mantém como 

prioridades em sua gestão da sustentabilidade cinco temas 

principais (veja abaixo). Essas questões estão atreladas a políticas 

e iniciativas acompanhadas periodicamente por indicadores 

predefinidos. Está no centro de estratégia da Oxiteno, por meio de: pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, 
análise de macrotendências e fornecimento de soluções para os desafios dos clientes, com menor 
impacto socioambiental.

O desenvolvimento de produtos com benefícios socioambientais é um elemento de diferenciação da 
Oxiteno. O desafio é lançar produtos ecoeficientes com custo equivalente ao de  materiais tradicionais.

Os produtos químicos são fundamentais a diversos setores, contribuindo para a promoção da qualidade  
de vida da sociedade. Mas muitos deles apresentam riscos durante sua fabricação ou uso. A Oxiteno 
trabalha para gerar segurança nos processos industriais e na correta manipulação dos produtos por 
funcionários, clientes e consumidores finais.

A indústria química requer profissionais altamente capacitados. Para isso, são fundamentais 
investimentos em qualificação e gestão de carreira, atração e retenção, e benefícios.

Um de nossos principais compromissos é oferecer um ambiente de trabalho seguro. Investimos em 
gerenciamento de riscos e no aspecto comportamental, promovendo o comportamento responsável 
e  garantindo a saúde e a segurança dos funcionários.

Como indústria química, a Oxiteno tem como efeitos de sua atuação a emissão de CO2, além do 
consumo de água e energia. A busca por reduzir esses efeitos e promover a reutilização está entre as 
prioridades da gestão ambiental. Além disso, a Oxiteno também dá preferência a materiais de origem 
renovável ou biodegradáveis.

A Oxiteno cria meios para garantir que os fornecedores cumpram requisitos legais e outras práticas  
que garantam proteção aos direitos humanos e trabalhistas, ética, saúde e segurança, entre outras.

O setor químico está presente em quase todos os segmentos industriais, sendo uma alavanca para 
outras indústrias.

A comunicação é uma ferramenta transversal aos temas relevantes. A divulgação das iniciativas e o 
diálogo com funcionários, fornecedores, clientes e demais públicos promovem a transparência em 
informações sobre produtos, impactos, benefícios e desafios.

No processo para definição dos conteúdos do relatório de 

sustentabilidade, realizamos um processo de materialidade, 

que consiste na identificação dos principais temas de atenção 

da companhia, definidos por meio da análise do negócio e da 

consulta a stakeholders.

O processo incluiu a participação de mais de 300 pessoas entre 

funcionários, fornecedores, distribuidores, clientes e outros 

públicos, por meio de pesquisa online, e com entrevistas com 

a alta gestão e representantes de clientes e da comunidade (leia 

mais na pág. 38). 

• melhor Fornecedor da sherwin Williams, categoria solventes – 

sherwin Williams.

• troféu Fornecedor Premium abflexo, categoria solventes – prêmio 

Qualidade Flexo prof. sérgio Vay.

•   Programa de qualidade assegurada da natura - a unidade de 

Camaçari passou pela auditoria de qualidade da natura para o produto 

aLKonat 1618 C30p. a unidade de Mauá também passou pelo 

processo, com o produto aLKest Cso 400H. a natura visa qualificar 

seus fornecedores, de forma a reduzir os controles no momento 

do recebimento.

• Fornecedor qualificado abihpec, categoria ingredientes .

• empresas mais inovadoras do Brasil – Ranking das 10 empresas 

mais inovadoras do brasil da revista Info.

• melhor fornecedora Prêmio Paint & Pintura, categoria solventes 

oxigenados – revista Paint & Pintura. 

•   melhores empresas para trabalhar – guia Você s/a

•   melhores empresas para começar a carreira – revista Você s/a

•   top employers Brasil - a oxiteno foi uma das ganhadoras. 

PRODUTOS E SERVIçOS

PESSOAS

SEGURANçA

MEIO AMBIENTE

CADEIA DE VALOR

INTEGRADO
A TODOS OS PILARES

Inovação

Produtos
ecoeficientes

Segurança
do produto

Valorização da
força de trabalho

Saúde 
e segurança

Uso dos recursos 
naturais

Gestão de 
fornecedores

Desenvolvimento 
local e outras 
indústrias

Comunicação

16-21

16-21

19

22-27

28-29

30-33

34-35

16, 20 e 21

Integrado a todos 

os pilares

Pilares de sustentaBilidade

Materialidade G4-24, G4-25, G4-26 e G4-27

Prêmios e reconhecimentos

Pilar de
sustentaBilidade

tema
material

relevância
do tema

mais 
inFormações 
(Pág)

segurança Pessoas meio 
amBiente

cadeia
de valor

Produtos  
e serviços
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Nossa
Gestão

Somos uma empresa pertencente à holding Ultrapar, empresa 

multinegócios com gestão efetiva de cada unidade e do todo. 

O Ultra possui uma Diretoria Executiva composta do diretor-

presidente e dos diretores-superintendentes de cada negócio, 

incluindo a Oxiteno.

Nossas diretrizes de governança estão alinhadas às do Ultra, 

que tem ações na BM&FBovespa e na bolsa de Nova York (Nyse), 

e possui uma estrutura sólida pautada pelo alinhamento de 

interesses entre acionistas e gestores para a contínua geração 

de valor. 

A condução dos negócios e a execução da estratégia na Oxiteno 

são lideradas por quatro diretores contratados, sendo um diretor-

superintendente, que reportam o desempenho do negócio a 

cada trimestre ao Conselho de Administração do Ultra.

Também é de forma corporativa que a sustentabilidade é 

gerenciada pela alta administração. O Comitê de Sustentabilidade 

do Ultra, composto por representantes de todos os negócios 

da holding, é responsável por guiar as ações de forma alinhada, 

assegurando assim, a sinergia entre todos. 

Os temas de sustentabilidade permeiam uma série de atividades 

da companhia. Os indicadores são avaliados mensalmente pelas 

unidades industriais e, ao menos uma vez ao ano, apresentados 

à alta direção como parte da Análise Crítica do SIGO (Sistema 

Integrado de Gestão Oxiteno).

boas práticas de governança;

Combate à pirataria, à sonegação, à fraude e à corrupção;

práticas leais de concorrência;

Combate ao trabalho escravo;

a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva;

direitos da criança e do adolescente;

inclusão social de pessoas com necessidades especiais;

Coibição de qualquer atitude discriminatória e relacionadas a assédio.

●
●
●
●
●
●
●
●

nosso relacionamento interno e com todas as partes interessadas é fundamentado na ética e na atuação responsável.  

os valores que baseiam a nossa política de gestão são:

governança corPorativa g4-34

estrutura 
organiZacional 
do ultra

Diretoria executiva da Oxiteno G4-34 

Política de gestão 

diretor-
suPerintendente

João Benjamin Parolin

diretora de 
administração 
e controle

Ana Paula Santoro Coria

diretora comercial

Andréa Campos Soares

diretor industrial

Flávio do Couto Bezerra 

Cavalcanti

assemBleia de acionistas

conselho de administração

diretor-
suPerintendente
Financeiro e de
relações com
investidores

diretor-
suPerintendente
iPiranga

diretor-
suPerintendente
ultragaZ

diretor-
suPerintendente
oxiteno

diretor-
suPerintendente
extraFarma

diretor-
suPerintendente
ultracargo

andré Pires de 
oliveira dias

leocadio de almeida 
antunes filho

Pedro jorge filhojoão benjamin 
Parolin

andré covre ricardo isaac catran

diretor-Presidente

conselho Fiscal

Presidente:  
paulo g. a. Cunha
vice-Presidente:  
Lucio de Castro andrade Filho

thilo Mannhardt
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Sempre buscando excelência em tudo o que fazemos e no crescimento sustentável dos negócios, desenvolvemos o Sistema 

Integrado de Gestão Oxiteno (SIGO). Desenhado para atender a quaisquer requisitos exigidos por clientes, pelo mercado 

e por todas as demais partes interessadas, esse sistema tem por objetivo aperfeiçoar nossos processos e englobar práticas  

e requisitos de certificações internacionais e dos mercados em que atuamos.

Excelência em gestão

ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) – desde 1995

ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) – desde 2001

ISO/TS 16949 (Sistema de gestão da qualidade voltada para a indústria 
automobilística)1 – desde 1998  

ISO 22716:2007 (Cosméticos – Boas práticas de fabricação - GMP)

BRC Global Standard for Food Safety

OHSAS 18001:2007 – Sistemas de gestão da saúde e segurança no trabalho

Certificação Kosher e Halal para comercialização de insumos do setor 
alimentício em mercados específicos2

Selo de conformidade com o Instituto Argentino de Normalização 
(Iram) e Associação de Engenheiros e Técnicos Automotivos (Aita) 
para segmento automotivo da Argentina;

Certificação do Inmetro para fluido para freio

Certificação de conteúdo local para uma série de produtos 
(atendimento à resolução da ANP)

1. A partir de 2005, em substituição à certificação QS 9000.
2. Os certificados Kosher e Halal não cobrem todos os produtos das unidades.

Brasil, México e Uruguai

Brasil

Tremembé e Mauá Petroquímica

Camaçari, Oleoquímica e San Juan del Rio

Guadalajara

Triunfo

Mauá Petroquímica, Oleoquímica, Suzano e 
Guadalajara (Kosher) -  Mauá Petroquímica, Mauá 
Química, Oleoquímica e Guadalajara (Halal)

Tremembé e Mauá Petroquímica

Tremembé e Mauá Petroquímica

Camaçari (Butilglicol, DEA, MEA, MEG, TEG, 
Ultranex NP 100, Ultraoil EM 7000), Mauá 
Química (Ultranex NP 95) e Tremembé (Ultrawet 
30, Ultrawet 70, Ultrawet 90, Ultrawet 110)

sistema assegurado G4-16

certiFicação unidades 

Em 2014, o Ultra implementou o Programa de ética  

e compliance, que levou ao lançamento do novo Código de Ética 

e da Política Corporativa Anticorrupção e de Relacionamentos 

com Agentes Públicos.

Nesta nova versão, o código ganhou uma nova característica: 

deixou de ser normativo para ser baseado em princípios, 

com o objetivo de estimular uma reflexão aprofundada 

sobre questões éticas e morais presentes nas atividades e nos 

ambientes da organização, valorizando a autonomia e o senso 

de responsabilidade dos funcionários.

O Código de Ética do Ultra apresenta os princípios éticos que 

devem orientar as decisões e a conduta dos funcionários e 

parceiros da companhia. Ética na gestão, nos relacionamentos 

e no ambiente de trabalho é um dos temas presentes no 

documento, que também destaca diretrizes como equidade, 

transparência, responsabilidade, cumprimento da legislação, 

desenvolvimento sustentável, segurança da informação e 

conflitos de interesse.

Em caso de dúvidas ou pedidos de orientações sobre dilemas 

éticos, o Ultra oferece aos seus colaboradores o canal aberto 

ultra, um meio de comunicação que também atua com 

denúncias de casos de violação ao Código de Ética e a leis, 

diretrizes e normas internas, inclusive anonimamente. Esse canal 

é operado por empresa independente, que trata a informação 

com confidencialidade e diligência, garantindo o seu correto 

processamento e sendo supervisionado pelo Comitê de 

Conduta, um órgão criado pelo Conselho de Administração, que 

atua de forma isenta e independente.

O Ultra também dispõe da Política Corporativa Anticorrupção 

e de Relacionamentos com Agentes Públicos, que consolida 

as diretrizes de prevenção e combate à corrupção a serem 

adotadas no relacionamento com a administração pública, 

nacional ou estrangeira, com o intuito de preservar a integridade 

e a transparência dos negócios do Ultra.

código de ética g4-56 
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Inovação
em produtos e serviços

A química é um componente fundamental para a solução 

dos desafios globais. Suas aplicações incluem segmentos tão 

distintos como alimentos, automotivo e  construção, assim 

como geram efeitos positivos relacionados ao aumento da 

produtividade e da qualidade na agricultura, ampliação da 

oferta de combustíveis e medicamentos, novas tecnologias para 

acesso a recursos e ingredientes de menor impacto ambiental  e 

de origem renovável, entre outros. 

Na Oxiteno, buscamos nos antecipar as tendências de mercado e 

desenvolver produtos inovadores, seguros e de menor impacto 

socioambiental em cinco segmentos de negócios: Cuidados 

Pessoais e Limpeza Doméstica & Institucional; Agroquímicos; 

Petróleo e Gás; Tintas e Vernizes; e Produtos de Performance. 

A preocupação em oferecer alternativas mais sustentáveis para 

os desafios atuais está presente em todos eles, com destaque 

para produtos oleoquímicos, tensoativos e solventes verdes. Nos 

últimos anos, ampliamos o portfólio de especialidades químicas 

e incorporamos novas tecnologias e matérias-primas de origem 

renovável,  destacando-nos no mercado de ingredientes 

renováveis e naturais na América Latina. Nossa estrutura nos 

permite esse diferencial: a unidade Oleoquímica fornece à 

empresa escala suficiente para obter, por exemplo, o óleo de 

palmiste do sudeste asiático a custos competitivos, enquanto 

suas unidades de solventes possibilitam que a Oxiteno produza, 

a partir da cana-de-açúcar, álcoois especiais de cadeia curta.

A promoção do conhecimento tecnológico é feita a partir de 

três centros de pesquisa localizados no Brasil, no México e na 

Venezuela. Mais de cem pessoas formam as equipes de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), mas a cultura da inovação é incentivada 

entre todos os funcionários, em iniciativas corporativas ou 

transFormação Pela química gRI-EN27

Conhecimento e cocriação 

Em sintonia com a estratégia da Oxiteno, foram 

criadas iniciativas para envolver e engajar toda a 

organização nos processos de inovação, ampliando a 

geração de ideias e integrando as áreas. Uma dessas 

ações é o Innovation Friday, criado em 2014, com 

encontros mensais que buscam fortalecer a cultura 

de inovação entre os funcionários. O espaço reúne 

times multidisciplinares que discutem a inovação a 

partir de um amplo aspecto, englobando questões 

sobre como acessar e disseminar o conhecimento, 

como entender o papel da empresa na cadeia de 

valor dos seus clientes, avaliação de tendências e 

oportunidades e formas de atribuir valor e avaliar o 

mercado, entre outras.

O incentivo à geração de ideias que proporcionem 

benefícios à companhia também ocorre nas unidades 

industriais. Em Camaçari, por exemplo, foi criado um 

Comitê de Inovação. Além dele, existe o sistema Idea, 

que estimula os funcionários a pensar em melhorias 

de processos de trabalho, produção, manutenção, 

logística interna, saúde, segurança, meio ambiente e 

qualidade, entre outros. Qualquer funcionário pode 

enviar a sua proposta – todas são analisadas pelo 

Comitê de Inovação. Desde o seu lançamento, 359 

ideias foram apresentadas, 22 foram reconhecidas 

e dez foram premiadas. Estas propostas já ajudaram 

a reduzir custos e melhorar a segurança e o impacto 

ambiental na fábrica.

Cultura da inovação

A parceria com diferentes instituições de pesquisa também 

reforça nossa posição para captar tendências e ampliar o 

conhecimento e o potencial de inovação. Participamos da 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Emprapii), 

da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 

Empresas Inovadoras (Anpei) e da Associação Brasileira da 

Indústria Química (Abiquim). Temos parceria ainda com o 

Instituto Senai de Inovação (ISI) e recebemos incentivos de 

programas de fomento como a Finep.

Nossos clientes também são parceiros valiosos para promover o 

avanço em pesquisa e tecnologia. Trabalhamos muito próximos 

a eles, desenvolvendo em conjunto soluções para os seus 

desafios – desde adaptar uma substância ou ingrediente para o 

mercado brasileiro até substituir componentes de formulações 

ou criar produtos completamente novos. Os esforços nesse tipo 

de desenvolvimento possibilitaram o registro de 19 patentes 

em 2014, três delas no mercado brasileiro. Outras cinco estão 

previstas para 2015.

Bndes FineP

15.644
18.167

G4-EC4 -  incentivo Financeiro 
receBido do governo 2014

Valores

(em mil R$)

específicas de cada unidade. 

Cada segmento de negócio possui um fórum de discussões 

técnico-comerciais, que se reúne mensalmente para avaliar a 

evolução da carteira de negócios e as novas oportunidades 

de atribuição de valor aos produtos já existentes, entre outros 

temas. Já o Conselho de Tecnologia funciona como fórum de 

aconselhamento e acontece uma vez por ano, reunindo, além de 

diversas áreas da companhia, cientistas consultores reconhecidos 

do Brasil e do exterior para discutir tendências e oportunidades. 
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Em 2011, estabelecemos o greenformance – um conjunto 

de diretrizes para o desenvolvimento de produtos seguros 

e de menor impacto ambiental e para gerar valor a partir da 

sustentabilidade. Esse conceito associa o uso de recursos 

renováveis, o cuidado com o meio ambiente e a promoção da 

saúde e do bem-estar à busca por novas tecnologias e produtos.

Por meio dessa iniciativa, a Oxiteno já utiliza matérias-primas de 

origem renovável em 35% de seus produtos. 

redução de imPacto gRI-EN27

Avaliação do ciclo de vida G4-EN27

Para fortalecer o conceito greenformance, realizamos ainda 

a avaliação do desempenho ambiental de produtos por meio 

da ferramenta de ACV (Avaliação de Ciclo de Vida). Essa análise 

nos auxilia na escolha de melhores rotas para a obtenção de 

matérias-primas, processos e tecnologias. Essas avaliações 

podem ser realizadas em diferentes momentos: para novas 

soluções ou moléculas, para soluções estratégicas ou sob 

demanda específica de clientes.

Resultado de um dos projetos realizados, desenvolvemos um 

novo conceito para a substituição de solventes aromáticos 

no mercado de tintas automotivas – o Aromatic Free. Trata-

se de uma formulação composta de ingredientes de menor 

impacto ambiental, contendo derivados da cana-de-açúcar. 

Por meio da metodologia de ACV, foi possível comparar o seu 

desempenho ambiental em relação aos solventes automotivos 

tradicionalmente utilizados. O resultado comprovou os benefícios 

do Aromatic Free, como menor teor de emissão de VOC (sigla em 

inglês para compostos orgânicos voláteis), redução do potencial 

de formação de ozônio na atmosfera e maior segurança para o 

trabalhador, já que amplia a tolerância à exposição ao produto, 

dentro dos valores de TLV (Threshold Limit Value). Também tem 

custo similar, além do uso de derivados de fontes renováveis.

Também no segmento de Tintas e Vernizes, realizamos um 

estudo do sistema de solvente de alto rendimento para 

tintas flexográficas desenvolvido pela Oxiteno, que teve seu 

desempenho ambiental comparado ao solvente utilizado no 

mercado para diluição da tinta. Os resultados demonstraram 

que a nossa solução proporciona um rendimento superior e tem 

menor influência ao ambiente em aspectos como esgotamento 

de recursos naturais, aquecimento global, destruição de camada 

de ozônio e toxicidade humana. Esse projeto originou uma 

publicação na forma de estudo de caso da CNI (Confederação 

Nacional da Indústria) sobre inovação na cadeia de valor.

Além desses estudos para o segmento de tintas com resultados 

já consolidados, estamos aplicando a metodologia de ACV 

em projetos dos demais segmentos de negócio, avaliando as 

alternativas de matérias-primas e processos mais sustentáveis.

Em relação à origem de nossas matérias-primas, também 

trabalhamos para estabelecer as alternativas de menor impacto. 

Somos membros da RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil), organização sem fins lucrativos, com sede na Malásia, 

para promover o uso sustentável do óleo de palma. Um dos 

principais ingredientes da indústria, seu cultivo está associado 

ao desmatamento de grandes áreas de floresta tropical, 

especialmente no sudeste asiático. Em 2015, devemos finalizar 

o processo de certificação, garantindo que a origem do óleo de 

palma que utilizamos vem de manejo sustentável. Entendemos 

ainda o efeito multiplicador da medida em nossa cadeia – nossos 

fornecedores, por exemplo, estão promovendo adequações para 

seguir fornecendo o ingrediente à Oxiteno. G4-15.

Um conjunto de diretrizes que associa uso de recursos renováveis, cuidado com o meio 

ambiente e  promoção da saúde e do bem-estar.

As diretrizes estão presentes em todos os processos de desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. Durante o planejamento, são avaliadas as melhores alternativas 

para ampliar o benefício positivo do produto ao cliente.

20% das matérias-primas derivadas de 

fontes renováveis;

35% dos produtos contêm ingredientes de 

origem renovável;

Otimização da matriz energética 

priorizando tecnologias limpas;

Monitoramento e redução da emissão de 

gases de efeito estufa (GEE);

Utilização de ferramentas de avaliação de 

ciclo de vida de produtos (ACV);

Desenvolvimento de produtos alternativos 

ao nonilfeneol etoxilado (NPE);

Criação de soluções em tensoativos menos 

irritantes à pele e aos olhos;

Substituição de produtos poluentes e 

perigosos à atmosfera.

O que é?

Como funciona? Resultados

●

●

●

●

●

●

●

●

Avaliamos nossos produtos de forma constante e investimos no 

aprimoramento do conhecimento e no acompanhamento das 

diretrizes legais vigentes para garantir a segurança de nossos 

produtos para os clientes e para os consumidores finais.

Desde o início do desenvolvimento dos produtos químicos, 

trabalhamos para proporcionar soluções mais seguras e que 

atendam às recomendações regulatórias. Analisamos os 

requisitos toxicológicos e ecotoxicológicos, para realizar a 

classificação de perigos dos produtos químicos. Mantemos nosso 

radar atento às movimentações nacionais e internacionais para 

identificar riscos que possam afetar os negócios, especialmente, 

por meio da participação em organizações do setor como as 

comissões de estudo de normas técnicas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) para Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente e para o Transporte de Produtos Perigosos.

segurança do Produto gRI-PR1

Nossos produtos e matérias-primas atendem às normas de 

classificação e rotulagem de produtos químicos e transporte 

vigentes. Elaboramos fichas de Informação de Segurança de 

Produtos Químicos (FISPQ), Ficha de Emergência e rótulos 

que informam composição e recomendações de precaução, 

armazenamento, manuseio e disposição, juntamente com 

outros requerimentos legais.

Temos um sistema corporativo para gestão de projetos que 

permite registrar e resgatar as informações de todos os produtos 

que comercializamos e realizamos auditorias, disseminação 

de informações, orientações e alertas para o cumprimento de 

leis, resoluções e normas regulamentadoras, com o objetivo 

de minimizar as incidências de não conformidades e aprimorar 

as operações.

Saúde e bem-estar: formulações de alto desempenho, 

suaves e seguras.

Fontes renováveis: matérias-primas de origem vegetal em 

substituição a insumos sintéticos e derivados petroquímicos.

Cuidado com o meio ambiente: produtos concentrados, 

biodegradáveis  que reduzem o uso de energia, água e 

embalagens.
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O segmento de Tintas e Vernizes da Oxiteno vem consolidando 

seu conhecimento e atuação de mercado para atender a seus 

clientes com alto padrão de excelência. Alinhado ao conceito 

do greenformance, promovemos a inovação ao desenvolver 

solventes mais verdes, ou seja, com baixo teor de composto 

orgânico voláteis - COV, HAP free e origem de fonte renovável.

Em 2014, recebemos o prêmio Sistema de Desempenho de 

Fornecedores, da Sherwin-Williams, que avaliou qualidade do 

processo, entrega, faturamento, assistência ao comprador e 

qualidade do produto. Também fomos reconhecidos na 18ª edição 

do prêmio realizado pela revista Paint & Pintura, pelo terceiro ano 

consecutivo, com o troféu de melhor fornecedor em solventes 

oxigenados, demonstrando não só nossa performance de 

excelência, mas também nossa preocupação em oferecer produtos 

de alto desempenho, versatilidade nas aplicações, baixa toxicidade, 

menor emissão de poluentes durante o uso e menor impacto ao 

meio ambiente e ao ser humano.

Para atender um mercado tão exigente em relação à qualidade 

e produção sustentável, a Oxiteno lançou dois novos produtos 

durante o American Coating Show 2014:  uma linha de tensoativos 

isento de alquilfenol etoxilado (APE) e de fonte renovável, e um 

coalescente de baixa toxicidade e odor.

oximulsion: linha de tensoativos APE-free, isentos de aquilfenol e 

derivados de fonte renovável. 

ultrafilm 1000 eco: coalescente derivado de fonte renovável 

desenvolvido para atender às regulamentações que controlam o teor 

de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) em formulações de tintas, além 

de oferecer baixa toxicidade e odor.

ultrasolve l 795:  solvente para utilização em formulações de 

diluentes para tintas automotivas, que além de conciliar alto nível de 

desempenho na aplicação e competitividade no mercado de solventes, 

é uma alternativa ao solvente aromático tolueno, que sofre restrições 

toxicológicas no uso.

Consolidamos nosso posicionamento para nos aproximarmos 

dos clientes e atendê-los com excelência. O ano foi marcado pela 

inauguração do laboratório de aplicação no centro de pesquisa 

da Oxiteno, além da intensa capacitação dos profissionais do 

segmento de Petróleo e Gás.

O time de inovação direcionou suas pesquisas para aproveitar 

as oportunidades ligadas ao pré-sal, poços maduros, óleo e gás 

de shale. Para investir em tecnologia de ponta e garantir alta 

performance na exploração e produção, a Oxiteno recebeu 

apoio da Finep, em um investimento de aproximadamente R$ 

10 milhões. Foi firmada uma parceria com o reconhecido IMP 

(Instituto Mexicano de Petróleo), com o intuito de propiciar 

maior cooperação e compartilhamento de soluções entre as 

duas organizações.

Ainda em 2014, o estudo que realizamos sobre avanços de CEOR 

(Chemical Enhanced Oil Recovery) foi selecionado para participar 

de uma sessão especial na conferência Rio Oil&Gas, realizada 

em setembro, um dos eventos mais importantes para o setor 

petrolífero, que destaca inovação para esse mercado.

Reforçando o conceito de greenformance, desenvolvemos 

soluções que ajudam a reduzir impactos ao meio ambiente. Uma 

delas é a de fase contínua biodegradável para fluído de perfuração 

e formulação de solventes isenta ou com baixo teor de aromáticos 

e elevada biodegradabilidade, para remoção de depósitos 

orgânicos na indústria de petróleo. Todos esses lançamentos 

e projetos contaram com investimentos na ampliação dos 

laboratórios de P&D e aumento de capacidade produtiva.

Petróleo e gás

agroquímicos tintas e verniZes

Principais lançamentos

Principais lançamentos

Principais lançamentos

Queremos contribuir com a indústria cosmética, a fim de promover 

o bem-estar e a beleza das pessoas e facilitar a rotina doméstica, 

com formulações mais eficientes e concentradas de limpeza, além 

de atender às demandas de nossos clientes por fontes alternativas 

e, ao mesmo tempo, seguras para seus produtos, trabalhando 

com pilares relacionados a origem renovável e saúde/bem-estar.

A proposta de valor do segmento está baseada no uso de 

ingredientes biodegradáveis e multifuncionais, conferindo 

diferentes atributos às formulações.

Em 2014, demos sequência ao desenvolvimento de três novos 

ésteres emolientes, baseado no conceito Greenformance, 

destinados a aplicações em Skin Care e Sun Protection. O produto, 

derivado de fontes 100% renováveis, vai atender ao anseio dos 

clientes por produtos naturais e que trazem benefícios sensoriais 

em cremes, loções e protetores solares. Nossos clientes já iniciaram 

os testes de aplicação e processos de homologação de dois dos 

três ésteres disponíveis. Também promovemos testes em escala 

fabril em parceiros do Brasil. 

cuidados Pessoais e limPeZa 
doméstica & institucional

Principais lançamentos

oxismooth line: novo éster emoliente destinado a aplicação em Skin 

Care e Sun Protection 100% derivado de fontes renováveis.

surfom® drt (tecnologia antideriva): desenvolvido a partir de uma 

restrição regulatória, é uma alternativa para reduzir o volume de defensivo 

aplicado na lavoura, graças ao aumento da eficácia da solução antideriva.

série surfom ce 8000: família de produtos destinados a maximizar 

o processo de produção de formulação de agroquímicos partindo das 

misturas dos tensoativos necessários na fórmula, substituindo o uso 

de diversos componentes individuais. Contém cerca de 30% de óleo 

vegetal etoxilado. 

linha surfom adJ: adjuvante utilizado em conjunto com fungicida, 

desenvolvido com cerca de 50% de componente derivado de óleo 

vegetal. 

linha ultramina ta: produtos para fabricantes de herbicidas com 

adjuvantes que contém até 70% de matéria-prima de origem renovável.

ultroil eB: a linha de bases para desemulsificantes. 

Desenvolvimento de fase contínua biodegradável para fluido de 

perfuração, utilizado no processo de exploração, uma alternativa de 

menor toxicidade e maior degradabilidade para a n-parafina.

Oferecemos soluções tecnológicas inovadoras que visam 

desenvolver uma agricultura com maior produtividade e menor 

impacto socioambiental. Além disso, sustentamos o compromisso 

com a qualidade de vida das pessoas e o cuidado ao meio ambiente. 

Nosso investimento neste segmento mais que dobrou nos últimos 

quatro anos. Entre as inovações, investimos em produtos que 

auxiliam no aumento da produção por unidade de área plantada e 

na diminuição da dosagem utilizada e do consumo de energia no 

preparo das formulações.

Em 2014, desenvolvemos uma solução para adjuvante de 

defensivos agrícolas baseada em óleos vegetais e tensoativos.  

O ingrediente substitui o alquilfenol etoxilado e óleos minerais 

por uma formulação de menor toxicidade ao ser humano, 

menos agressiva ao meio ambiente e com elevado conteúdo de 

fontes renováveis a partir da cana-de-açúcar e de óleos vegetais.  

O produto oferece ao usuário melhor rendimento e desempenho 

técnico, como a capacidade de espalhamento, efeito dos ativos 

agroquímicos na lavoura potencializados, facilidade de aplicação 

no campo e propriedades ecotoxicológicas melhoradas em relação 

aos produtos tradicionalmente disponíveis no mercado. Testes 

realizados em plantações comprovaram esses benefícios, além da 

ótima compatibilidade com os principais defensivos agrícolas em 

uso e da excelente eficácia biológica. 
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Pessoas
O segmento da indústria química exige profissionais com alta 

capacitação e em constante atualização. Para manter nosso 

time engajado e estimulado na condução da nossa estratégia, 

oferecemos condições para que eles possam aplicar seus 

conhecimentos e desenvolver seus talentos em um ambiente 

saudável, no qual prevalece o clima de respeito, harmonia e 

permanente incentivo ao crescimento individual. 

Os mercados nos quais atuamos proporcionam constantes 

desafios, o que também serve de incentivo natural ao 

aperfeiçoamento profissional. Por meio de programas de 

capacitação e desenvolvimento individual, todos os profissionais 

têm a oportunidade de aprimorar suas competências e evoluir 

em suas carreiras. 

A Oxiteno também apoia e desenvolve ações que garantem 

práticas de trabalho socialmente responsáveis, além de ter 100% 

de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva. 

O cuidado com o ambiente de trabalho, a saúde e a segurança de 

nossos profissionais faz parte desse compromisso. G4-11

Nossas práticas em gestão de pessoas levaram a Oxiteno a 

ser considerada uma das 150 melhores empresas para se 

trabalhar e uma das 30 melhores para iniciar a carreira em 2014, 

ambas as pesquisas realizadas pelas revistas Exame e Você S.A.  

A Oxiteno também é certificada pelo Top Employers Institute, 

que reconhece as organizações que alcançam a excelência em 

gestão de RH.

total de Funcionários1

1. Dados da operação Brasil, não incluiu os cerca 
de 600 colaboradores nas unidades no exterior.

1. Dados da operação Brasil. 1. Dados da operação Brasil.

Feminino

Masculino

318

854

2012

2012

2012

2013

2013

20132012

2013

2014

2014

2014

2014

1.118 1.170
1.204

809 832 854

0 0 0
2

01314 171915

2 0 0
2

2 2
15

306278 318

G4-10 PerFil dos traBalhadores1

G4-LA12 comPosição da diretoria 
executiva Por gênero

G4-LA12 comPosição da diretoria 
executiva Por Faixa etária

Feminino

Feminino

aBaixo 
de 30

masculino

de 30 a 50 

an0s

mais de 50 

anos

Feminino

Feminino

Masculino

Masculino

Masculino

Total

contrato Por Prazo indeterminado

total de contratos

contrato Por Prazo determinado

contrato Por Prazo determinado (menor aPrendiz)

Temos como objetivo criar e sustentar um ambiente de 

aprendizagem contínua, no qual os profissionais compartilhem 

experiências, abram perspectivas para novas ideias e percepções 

e assumam desafios de autodesenvolvimento e evolução. Esse 

direcionamento se baseia em nossa crença de que todo e 

qualquer avanço no conhecimento só terá sustentação plena 

quando se transformar em prática comportamental.

O processo de desenvolvimento e gestão de carreira na Oxiteno 

se orienta pelo modelo de gestão por competências, cuja 

premissa é ter a pessoa certa, no cargo certo e na hora certa. 

Para isso, o programa DNA - O Código da Nossa Evolução 

impacta os processos de seleção, avaliação, desenvolvimento 

e sucessão, estabelecendo as competências necessárias para o 

alcance das estratégias de negócio e facilitando uma atuação 

fluída e eficaz. Anualmente, os funcionários recebem avaliações 

de desempenho, que analisam aspectos coletivos e individuais. 

As necessidades de treinamentos são avaliadas anualmente em 

cada área, buscando identificar as necessidades e a priorização 

das capacitações. O investimento cresce de forma coerente 

aos planos de expansão da empresa, assim como as horas de 

treinamento, em evolução tanto para a liderança como para as 

equipes. 

Para os gestores, há capacitações baseadas na estratégia da 

empresa, como liderança, gestão de negócios, coaching, 

mentoring e assessment para autoconhecimento. Outro 

aspecto fundamental da estratégia de treinamentos global é o 

da segurança (leia mais nas págs. 28 e 29).

Uma das ações em 2014 foi o treinamento para produtividade 

gestão de treinamentos g4-LA10
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e gestão do tempo. Com metodologia nova e o apoio de uma 

consultoria, o curso foca a melhoria da gestão dos projetos e das 

atividades inerentes à função, impactando também o bem-estar 

por conta da garantia de controle das ações em curso. O objetivo 

é que a liderança multiplique esse conhecimento para as suas 

equipes. A diversidade cultural foi outro tema das capacitações 

no período, considerando o perfil da empresa, com funcionários 

em diversas regiões do mundo.

Na unidade do México, o projeto Equipes de Alta Performance 

foi realizado nas plantas de San Juan del Rio, Guadalajara, 

Coatzacoalcos e no centro de distribuição. Seu objetivo era 

ampliar a produtividade e a rentabilidade, além de reforçar o 

trabalho em equipe e a integração entre áreas e funcionários. 

Para isso, foram formadas equipes de trabalho compostas por 

funcionários de diferentes setores para a resolução de problemas. 

Os grupos também têm metas a cumprir a cada trimestre. Como 

resultado, a unidade conseguiu reduzir o número de acidentes 

e de produtos não conformes e ampliar o engajamento e o 

comprometimento dos funcionários com a empresa e com seu 

processo de aprendizagem. A produção também cresceu em 

2014, com números recordes em alguns casos.

Os desligamentos de trabalhadores são analisados caso a caso e, 

segundo critérios como tempo de casa, perfil, performance ou 

mudança de estrutura, são oferecidos planos para recolocação 

profissional ou de preparação para a aposentadoria. Neste último 

caso, a Oxiteno tem como prática comunicar os desligamentos 

com antecedência ao empregado, preparando um plano de 

transição para substituição e saída do profissional.
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Desde 2000, realizamos a pesquisa de clima de maneira bienal.  

O levantamento tem participação voluntária, e o engajamento 

dos funcionários cresce a cada edição. A pesquisa mais recente 

foi realizada em 2012, cujo índice de satisfação dos funcionários 

foi de 86%. A participação dos funcionários também foi recorde, 

de 91%.

Em 2014, houve uma revisão da pesquisa para alinhá-la às demais 

empresas e ao desafio estratégico da Ultrapar para 2022. Com isso, 

o processo não foi realizado em 2014 e voltará a ocorrer em 2015. 

Os resultados são divulgados e todos os funcionários participam 

da elaboração de planos de ações, visando sempre a melhorias. 

Mais importante do que a pesquisa em si são os processos de 

satisFação dos Funcionários

ADM.  Admissões
DESL. Desligamentos
ROT. Rotatividade

G4-LA13 - raZão matemática 
da  remuneração entre 
mulheres e homens

O diálogo franco e aberto é constantemente estimulado em 

toda a organização. Os profissionais têm acesso às informações 

corporativas por meio de canais de comunicação (impressos, 

eletrônicos e presenciais). Uma das ferramentas para aproximar 

os funcionários da alta gestão é o Diálogo Oxiteno. Esse é um 

canal direto entre os funcionários e o diretor-superintendente da 

companhia. Anualmente, são promovidos encontros em todas 

as unidades para promover esta interação. Também é realizado a 

cada ano os Executives Meeting para aproximar a alta gestão dos 

gerentes seniores.

Outros canais de diálogo são a intranet, a revista interna bimestral, 

e-mail marketing semanais e, nas unidades industriais, o jornal 

mural. Toda as peças são ferramentas para que sejam divulgadas 

a estratégia da companhia, seus valores e também os pilares de 

sustentabilidade. 

 

incentivo ao diálogo 

2012 2013 2014

70 78 179

101

48 44

104

145

Operacional

Gestores Total

Total

Administrativo 
& Técnicos

categoria fUncional gÊnero

2012 2013 2014

Feminino Masculino

20

20 52

52

12
32

28

11 11
56

27

47

253

aprimoramento que derivam dela. Após o levantamento de 2012, 

mais de cem planos de ação foram desenvolvidos, de diferentes 

dimensões, muitos deles setorizados para a evolução contínua da 

gestão de pessoas.
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0,0 0,0

2012

11,1

22,2
16,0

24,1

95,2

2012

0,00

51,50

39,91

6,40 6,85
9,64

5,54

Segurança

As diretrizes da Gestão de Saúde e Segurança (Ocupacional e do Processo) 

fazem parte do Sistema de Gestão Integrado Oxiteno (SIGO). Além de 

identificar os riscos considerando os impactos de curto e longo prazo, 

a Oxiteno tem metodologias para classificação, avaliação de impactos e 

monitoramento. Todo esse processo se mantém conectado aos planos 

de ação de prevenção e mitigação, acompanhados por um comitê 

executivo para assuntos de saúde, segurança, qualidade, meio ambiente e 

responsabilidade social.

Consideramos as melhores práticas reconhecidas mundialmente no tema 

e uma matriz de aceitabilidade de risco em todas as unidades industriais 

da Oxiteno, abrangendo os critérios de integridade à pessoa, ao meio 

ambiente, à imagem da empresa e aos impactos à instalação. 

Em 2014, a unidade de Triunfo foi a primeira da Oxiteno a alcançar a 

certificação ISO 18001, que reconhece o alto padrão dos sistemas de 

segurança e saúde ocupacional. Entre as ações de destaque na unidade 

estão as auditorias realizadas por um grupo multidisciplinar. São profissionais 

de áreas como segurança, operação e manutenção. As demais unidades da 

Oxiteno estão em processo de implementação da norma 18001.

A segurança é um desafio na companhia, que atua de modo a fortalecer os 

processos e a mitigação dos riscos. Nosso objetivo sempre é o de buscar zerar 

os acidentes. Em 2014, foi registrado uma redução no índice de frequência 

de acidentes, que alcançou 8,12 (ante 11,27 no ano anterior). Também não 

temos histórico de doenças ocupacionais desde 2010. G4-LA7 

Para promover um ambiente de trabalho saudável e seguro, a Oxiteno dispõe 

de um conjunto de programas e iniciativas em constante aprimoramento 

para propiciar uma gestão rigorosa dos seus riscos operacionais. 

amBiente seguro

Em 2014, revisamos o Procedimento 

de Gerenciamento de Mudança, 

minimizando os riscos e impactos 

decorrentes de substituições ou 

movimentações de equipamentos 

ou outras alterações nas instalações 

existentes. O trabalho incluiu a 

uniformização dos procedimentos 

com base em conceitos específicos 

e nas boas práticas internacionais 

e o treinamento em todas as 

unidades industriais.

Atenção a mudanças

Barreiras de proteção

Adotamos nas instalações o modelo de segurança 

de processos baseado em riscos, do CCPS (Center 

for Chemical Process Safety), em conjunto com boas 

práticas da OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration). Essas diretrizes são reconhecidas como 

as mais avançadas para a indústria química no mundo.

Seguimos de forma criteriosa a seleção de tecnologias 

seguras para as unidades de produção. Os resultados 

apontam para uma relação positiva entre a diminuição 

dos riscos e o aumento da eficiência dos processos. 

Para que estes patamares sejam atendidos, mantidos 

e controlados, a Oxiteno adota o Modelo de Camadas 

de Proteção Independentes (comumente denominado 

como “Modelo do Queijo Suíço” ou “Modelo da Cebola”). 

Esse conceito se baseia em “barreiras de proteção”, 

definidas como todo o grupo de equipamentos, 

acessórios, instrumentos, dispositivos mecânicos ou 

ações de controle que protegem as instalações de 

algum evento indesejado ou que possam limitar seu 

funcionamento. Estas camadas são independentes, e a 

falha de uma delas não deve causar danos às demais.

G4-LA6 tiPos e taxas de lesões, doenças ocuPacionais, 
dias Perdidos, aBsenteísmo e número de óBitos1 2

taxa de Frequência3

taxa de dias Perdidos4

1. A Oxiteno não tem registro de taxa de absenteísmo. As taxas de lesões incluem acidentes 

de trabalho e trajeto com e sem afastamento ocorridos com funcionários próprios, terceiros e 

estagiários. O sistema de registros de saúde e segurança não discrimina a informação por gênero.

2. Não houve registro de óbitos entre 2012 e 2014.

3. Taxa de frequência por 1.000.000 de HHT. 

4. Taxa de dias perdidos x 1.000.000.

A segurança é um dever da Oxiteno e 

também uma responsabilidade de todos os 

funcionários. Para manter todos habilitados 

e atentos às normas e procedimentos, 

promovendo um comportamento seguro em 

seu ambiente de trabalho, criamos o Regras 

de Ouro e a Política de Consequências em 

Segurança. Estes documentos determinam 

padrões e conduta a serem observados 

rigorosamente por todos. As Regras de Ouro 

têm o propósito de instituir uma atitude 

segura entre os funcionários. Já a Política 

de Consequências tem caráter disciplinar, 

estabelecendo consequências para os 

profissionais conforme o grau de severidade 

dos desvios às normas e regras de saúde, 

segurança e meio ambiente estabelecidas.

Os treinamentos são realizados de forma 

constante. Entre as iniciativas, os funcionários 

de saúde e segurança de todas as unidades 

se reúnem anualmente para discutir desafios 

e compartilhar boas práticas.

Diretriz de comportamento

2013

0,00

30,31

9,91

22,27

0,0 0,0

2014

0,0 0,0

44,3

18,1

140,8

94,0 92,1

2013

42,0

74,4

26,6

108,2

74,9

1,95

19,70

4,51 5,89
9,23

27,24

2014

8,12

20,33

11,2710,19

Adm. Central Camaçari - todas

Suzano Mauá - todas

Tremembé OXITENO BRASIL

Triunfo
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Meio
ambiente

Empenhamos-nos, de maneira estratégica e estruturada, 

para adotar novas práticas sustentáveis em nossas atividades 

cotidianas. Ações de redução e otimização são realizadas 

periodicamente para ampliarmos a eficiência no consumo de 

energia e água e nas emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

Nosso sistema de gestão ambiental é certificado pela norma 

internacional ISO 14001. Além disso, somos signatários do 

Programa Atuação Responsável, desenvolvido pela Associação 

Brasileira da Indústria Química (Abiquim), uma iniciativa da 

indústria química destinada a demonstrar seu comprometimento 

voluntário com a melhoria contínua de seu desempenho em 

saúde, segurança e meio ambiente. O Atuação Responsável é 

reconhecido como um programa do Responsible Care e atende 

aos elementos-chave do Conselho Internacional das Associações 

da Indústria Química (ICCA, na sigla em inglês).

Além da gestão ambiental de suas operações, faz parte da 

estratégia da Oxiteno desenvolver e oferecer ao mercado 

soluções mais sustentáveis em produtos e serviços por meio 

do conceito Greenformance, incluindo uma ferramenta de 

ACV (Avaliação de Ciclo de Vida) que nos auxilia na escolha de 

melhores rotas de obtenção de matérias-primas (fósseis ou 

renováveis, processos e tecnologias – leia mais na pág. 18).

Pioneiros na utilização de gás natural nas caldeiras, combustível 

que garante melhor desempenho e proporciona maior 

segurança no processo, estamos empenhados na busca por 

combustíveis alternativos e com menor impacto ambiental – um 

deles é o uso de gases residuais dos processos para a geração de 

vapor adquiridos de empresas vizinhas presentes nos polos em 

Utilizamos recursos de aquíferos subterrâneos e águas pluviais 

diretamente captadas e do sistema público ou de outras 

empresas de abastecimento. Em 2014, a partir de reavaliações do 

balanço hídrico das unidades industriais, reforçamos o reúso e o 

reaproveitamento de água –  a utilização de efluentes tratados –, 

por exemplo, aumentou mais de 100 mil metros cúbicos quando 

comparado a 2013. 

Ações realizadas para reduzir o consumo incluem a captação de 

água de chuva, reúso de purgas das caldeiras e rejeitos dos processos 

de desmineralização da água, reaproveitamento de condensado 

para lavagem de equipamentos, redução do ciclo de lavagens e 

melhoria nos ciclos de concentração das torres de resfriamento.

Na unidade de Mauá, 100% da água para fins industriais (vazão 

média de 90 m3/h) é proveniente de reúso de efluentes tratados 

do Aquapolo – programa de reaproveitamento de água para as 

empresas daquele polo. Além disso, cerca de 10 m3/h são reutilizados 

de rejeito do tratamento de água desmineralizada.

Na Oleoquímica, em Camaçari, a água da chuva captada nos telhados 

é direcionada para reposição nas torres de resfriamento. O volume 

de chuva captado em 2014 correspondeu a quase 50 mil m³, o que 

equivale ao volume de aproximadamente 20 piscinas olímpicas.

Ainda no tratamento de efluentes, a unidade de Triunfo participa 

de um estudo da Universidade Feevale, de Novo Hamburgo (RS), 

para o desenvolvimento de um novo tratamento para efluentes 

do Polo de Triunfo, de forma que eles possam ser reutilizados em 

outras áreas de produção. O projeto envolve todas as empresas 

pertencentes ao polo.

Em toda a Oxiteno, o percentual de água reutilizada foi de 16%, 

desempenho semelhante ao de 2013, quando o percentual foi de 

17%. De 2012 a 2014, a evolução foi significativa – naquele ano, o 

índice de reúso era de 11%. A captação total de água aumentou 

no mesmo período de dois anos em decorrência do crescimento 

da demanda de produção, já que muitos produtos da Oxiteno 

incorporam água em sua composição.

comPromisso com o menor imPacto

energia 

água

2012 2013 2014

6,5
6,4

6,2

que estamos (leia mais a seguir). 

Nossas instalações empregam catalisadores que aumentam 

a seletividade dos processos, direcionando o rendimento na 

produção e a minimização no consumo de matérias-primas, 

insumos e utilidades. 

Outras iniciativas que ajudam a melhorar a eficiência energética 

são a utilização de motores de alta eficiência, instalação 

de inversores de frequência nos motores e a utilização de 

lâmpadas LED.

Alinhado com o objetivo de buscar formas alternativas para 

gerar energia, um grupo de funcionários da unidade de Mauá 

criou um projeto-piloto para geração de energia eólica e por 

meio de bateria solar. O trabalho foi implementado em 2014 e 

deve ter seus resultados avaliados em 2015, quando está prevista 

a ampliação do projeto. O piloto foi instalado nas oficinas elétrica 

e de instrumentação para a área de manutenção da planta. 

Por meio de melhorias de processo e projetos de eficiência 

energética, como  aumento da disponibilidade das caldeiras da 

unidade de Camaçari e substituição de combustíveis fósseis por 

outras alternativas como o tail gas, a Oxiteno vem conseguindo 

reduzir gradualmente a sua intensidade energética. Essas 

atividades conseguiram aumentar a eficiência energética desde 

2012 em 5%.

G4-EN5 - intensidade energética 

Energia total nos 

processos/produção

(GJ/t produto)
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G4-EN19 - redução de emissões 
de gases de eFeito estuFa (gee)1

G4-EN18 - intensidade de emissões de 
gases de eFeito estuFa (gee) 1

Mantemos desde 2009 o Programa de Monitoramento e Redução 

de Gases de Efeito Estufa (GEE) e seguimos os padrões da norma 

internacional NBR ISO 14064. Monitoramos mensalmente as 

fontes de emissão desses gases (CO2, CH4, N2O, HFC’s, PFC’s, SF6 

e NF3), como o consumo de combustíveis fósseis e renováveis; 

de energia elétrica e vapor importados de outras empresas; de 

emissões de carBono

1. Os números tratam das intensidades de emissão 

de GEE da companhia nas unidades do Brasil.

1. O número se refere às emissões diretas e indiretas evitadas como resultado da 

implantação de projetos para produção e aquisição de vapor nas Unidades de 

Camaçari e Mauá respectivamente.

 2. Trata-se de quantidade acumulada desde 2010.

G4-EN8 - total de retirada de água Por Fonte (m³)1

G4-EN10 – água reciclada e reutiliZada

1. Medição direta por meio de faturas de cobrança do uso da água ou medições realizadas nas unidades industriais por hidrômetros ou por balanço de massa.

2. Oxiteno não realiza captação de água superficial. 

3. A partir de 2013 os volumes de consumo de água subterrânea começaram a ser reduzidos, sendo substituídos por água de abastecimento público (principalmente em Tremembé)

e efluentes de outra organização (Aquapolo em Mauá).

processos industriais; e as emissões veiculares. 

Anualmente, a Oxiteno divulga as informações de seu 

Inventário de Emissões de GEE para os stakeholders, em 

conjunto com os demais negócios do Ultra nos questionários 

e formulários que compõem o ICO2 (Índice de Carbono), o ISE 

(Índice de Sustentabilidade Empresarial), ambas iniciativas da 

BM&FBovespa, e o CDP (Carbon Disclosure Project), entre outros. 

O inventário permite contabilizar o volume de gases de efeito 

estufa emitidos à atmosfera, ao mesmo tempo em que ajuda a 

companhia a criar mecanismos para reduzi-los.

A companhia acompanha mensalmente as emissões de GEE 

em seus processos nos escopos 1 e 2 e executa ainda um 

monitoramento anual de emissões no escopo 3, a partir do 

transporte de produtos e funcionários, viagens e tratamento de 

resíduos nos países em que possuem unidades operacionais. 

Desde o início do Programa de Monitoramento e Redução de 

Gases de Efeito Estufa, a Oxiteno identificou 50 projetos como 

oportunidades de redução e priorizou os estudos de 19 iniciativas, 

das quais seis foram implementadas. Em 2014, os projetos 

implantados permitiram evitar a emissão de aproximadamente 

70 mil toneladas de CO2, correspondente a 12% do inventário de 

emissões da companhia no Brasil. 

Uma das principais atividades que permitem a redução das 

emissões é a substituição de combustíveis fósseis, como óleo 

diesel e óleo combustível, por gás natural para a geração de 

vapor nas caldeiras, além da compra de tail gas de empresas 

próximas às unidades, o que permite o reaproveitamento de 

gases antes descartados para a atmosfera para produção de 

calor. Além disso, projetos de eficiência energética e melhoria 

na malha de distribuição de vapor fazem parte da carteira de 

projetos implantados para redução dos gases de efeito estufa.

Nas unidades de Camaçari e Mauá, há a troca de catalisadores, 

que promove o aumento da seletividade na reação de óxido de 

etileno e gera impacto positivo na redução das emissões.

Os projetos contabilizam as emissões evitadas por meio de 

metodologia aprovada pela ONU (AMS III-Q - Projetos de 

recuperação de energia). Desde 2010, as emissões evitadas 

contabilizam 325.228 toneladas de CO2e.

2012

-

102.018

473.377

4.331.316

29.846

4.463.180

2013

- 13.520

692.011

4.374.381

49.506

4.437.407

2014

- 844

791.778

49.837

5.183.001

2012

503.223

11%

2013

741.517

17%

2014

841.616

16%

2012

0,48

2013

0,49

2014

0,49

2012

182.064

2013

254.986

2014

325.228

Águas superficiais, 
incluindo áreas úmidas, 
rios, lagos e oceanos2

Águas subterrâneas3 Águas pluviais diretamente 
coletadas e armazenadas pela 
organização

Volume da água 
reciclada e reutilizada

Intensidade de GEE 
(tCO

2
e/t produto)

Volume de reduções de emissões
de GEE (em tonelada métricas de CO

2
e)2

Efluentes de outra 
organização

Abastecimento municipal  
de água ou outras empresas  
de abastecimento de água

Volume total de água retirado

Percentual em relação 
ao total de água retirada

5.132.319
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Cadeia
de valor
Como uma empresa B2B, ocupamos uma posição na cadeia de 

valor como fornecedores de materiais a indústrias de diversos 

segmentos de mercado, tais como fabricantes de cosméticos e 

de materiais de limpeza e higiene, produção de combustíveis, 

tintas, agricultura e alimentos, entre outros. Ao mesmo tempo, 

nós nos relacionamos com parceiros de suprimentos, que nos 

fornecem as matérias-primas para a composição de nossos 

produtos. 

Atuamos de forma a servir nossos clientes para que tenham as 

soluções mais adequadas às necessidades do consumidor final, 

fomentando ainda o uso de produtos de origem renovável 

e vegetal. Isso nos impele a trabalhar a nossa cadeia de 

fornecimento para que eles também valorizem esses princípios, 

gerando um efeito multiplicador positivo. GRI-EC8

relação com os Fornecedores G4-12

A Oxiteno utiliza matérias-primas naturais e sintéticas e trabalha 

com uma combinação única de tecnologias para atender 

às necessidades do mercado e estimular suas atividades de 

inovação e desenvolvimento de produtos. 

Nos anos recentes, ampliamos nossas plataformas tecnológicas 

de origem renovável, valorizando o uso de óleos vegetais e cana-

de-açúcar e fortalecendo nosso posicionamento sustentável 

– uma estratégia que impacta diretamente a forma com que 

fazemos a gestão dos nossos fornecedores, um grupo de cerca 

de 400 empresas que formam nossa base de suprimentos 

regulares de matérias-primas.

Pautamos nosso relacionamento com esses parceiros comerciais 

na avaliação do desenvolvimento técnico, de normativas 

legais e de qualidade, por meio do envio de documentações, 

autoavaliação e sistema de auditoria. A Oxiteno também 

mantém um sistema de gestão que permite a identificação e o 

acompanhamento do ponto de vista da sustentabilidade. Para 

isso, utiliza o sistema eletrônico Quality Módulo Oracle, que 

possibilita o gerenciamento, criando indicadores de performance 

e analisando a aderência aos requisitos mínimos relacionados ao 

tema. Em 2014, essas práticas foram aplicadas a 70% dos novos 

fornecedores. G4-EN32

A Política Interna de Qualificação de Fornecedores monitora as 

empresas com relação ao atendimento pleno das necessidades 

e estabelece metas. Quando há um desempenho abaixo do 

patamar definido, são implementados planos de ação para a 

melhoria do serviço, em parceria com o fornecedor. Uma matriz 

de risco nos auxilia a classificar cada empresa, especialmente 

aquelas consideradas estratégicas. Entre os requisitos definidos 

na matriz estão  lead time, estoques de segurança na cadeia, 

saúde financeira, histórico e indicadores de desempenho.

Por meio dos documentos entregues e das notas obtidas, é 

analisada a situação do fornecedor, podendo-se comparar com 

outros do mesmo segmento e solicitar planos de ação quando 

necessário. 

Anualmente, um grupo de fornecedores é selecionado para 

um processo de auditoria que avalia diversos pontos, entre eles, 

questões relacionadas às práticas sustentáveis. 

Parte do processo de melhoria contínua, a Gerência de 

Suprimentos de Matérias-Primas pretende trabalhar para tornar 

os controles mais exigentes e efetivos durante as aquisições, 

evitando compras de empresas com documentação pendente 

de envio e análise, tais como a Licença de Operação Ambiental e 

o certificado de regularidade Ibama.

Vale destacar ainda que nossos fornecedores são, em sua maioria, 

de origem nacional, em índice que soma quase 90%. GRI-EC9

Em especial para o tema sustentabilidade, a 

Oxiteno solicita e controla de seus fornecedores 

críticos as documentações abaixo:

Questionário de autoavaliação: documento 

no qual o fornecedor responde diversas 

questões, em especial as relacionadas 

à sustentabilidade;

Declaração Bioma: exigida para todo 

fornecedor de matéria-prima renovável,  

que declara não adquirir, intermediar, 

transportar ou comercializar produto ou 

subproduto de origem animal ou vegetal 

produzido em áreas de embargo;

Termo de Responsabilidade Social: 

documento solicitado aos fornecedores, 

declarando seu comprometimento em 

atender às práticas de responsabilidade 

social baseadas na norma SA 8000;

Licença de Operação Ambiental válida 

(fornecedores nacionais);

Certificado Federal do Ibama 

(fornecedores nacionais).

Avaliação

●

●

●

●

●
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Segurança nos transportes

Um exemplo do trabalho de acompanhamento e 

desenvolvimento dos fornecedores é o processo com os 

parceiros de transporte. Sempre priorizando a segurança, seja 

por meio da certificação SASSMAQ, do programa de qualificação 

e manutenção dos fornecedores logísticos ou por auditórias 

periódicas, promovemos a melhoria no relacionamento e maior 

clareza dos valores e diretrizes da empresa – um trabalho que se 

reflete diretamente nos resultados. Nos últimos anos, o índice de 

acidentes caiu de 29 casos, em 2009, para 14 em 2014.

Os fornecedores de transporte com melhor desempenho 

Parceiro estratégico Para nossos clientes

Também nos certificamos para cumprir uma série de requisitos 

de nossos clientes, nos diferentes segmentos em que 

atuamos. Para aprimorar nosso relacionamento, promovemos 

melhorias internas como a criação de “pares” entre as áreas de 

qualidade, comerciais e técnicas, com o objetivo de gerar valor 

pela uniformidade, qualidade e agilidade. Esse processo foi 

implementado para os clientes globais estratégicos. 

Estão incluídos no escopo desse trabalho os processos de 

qualificação da Oxiteno como fornecedora, realizando o 

e práticas são reconhecidos anualmente, demonstrando o 

comprometimento com a segurança e a importância da cadeia 

de valor. 

A ampliação do uso da cabotagem na logística também 

contribui para a redução dos riscos associados ao transporte 

rodoviários de longa distância, além de reduzir as emissões de 

gases causadores do efeito estufa (GEE). Em 2013, houve uma 

substituição parcial do transporte de granéis líquidos para 

navios, que retirou, em média, 10 veículos/mês das estradas. Em 

2014, 15 veículos deixaram de circular por mês.

atendimento dos requisitos de saúde, segurança, meio ambiente 

e qualidade. 

Para gerenciar as questões de não conformidades de produtos, 

acompanhamos globalmente os processos de qualidade e os 

ciclos de auditorias de sistemas de gestão e produto. Nosso 

intuito é promover uma interação proativa com os clientes, de 

modo a criar e fortalecer canais de comunicação com as áreas 

de SSMAQ, alinhando ações às estratégias de negócio (leia mais 

sobre as soluções para os clientes nas páginas 20 e 21).

Número de

acidentes

Número de

Auditorias

29
45

14

9

47

6

35

14

19

13

2009 2010 2011 2012 2013 2014

número de acidentes e auditorias
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Com o compromisso de aprimorar nossa comunicação com 

funcionários, acionistas, fornecedores, comunidades, clientes 

e demais partes interessadas, elaboramos o Relatório de 

Sustentabilidade 2014, nossa primeira publicação nesse sentido, 

parte do processo de aprendizado e amadurecimento do modelo 

de sustentabilidade em nossa gestão e que, a partir de agora, terá 

periodicidade anual. G4-29, G4-30

Apresentamos no relatório as principais informações relativas aos 

resultados em nossos pilares de sustentabilidade no período entre 

1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014. G4-28

A definição do conteúdo levou em conta um processo de 

materialidade que ouviu a alta direção, outros funcionários e 

públicos de relacionamento da Oxiteno, além do cruzamento dos 

principais temas indicados por esses grupos e nossos pilares de 

sustentabilidade (leia mais nas páginas 10 e 11).

Esta primeira publicação reúne 18 indicadores de desempenho 

econômico, social e ambiental, além de informações sobre 

estratégias, iniciativas, produtos, serviços, projetos, operações e 

negócios de nossas unidades no Brasil. Informações e limitações 

relativas a indicadores GRI específicos estão apontadas no 

Índice GRI (incluído ao final do relatório) ou ao longo do 

conteúdo apresentado. Para o futuro, devemos trabalhar para 

incluir nossas unidades no exterior no escopo dos indicadores 

G4-21, G4-22, G4-23

Nosso relatório foi elaborado de acordo com as diretrizes da 

Global Reporting Initiative (GRI), referência internacional para 

a divulgação de informações sobre a forma de gestão das 

organizações, seu desempenho ambiental, social e econômico e 

seus impactos. Foram aplicadas as diretrizes G4 da GRI. G4-32

Dúvidas, críticas e sugestões sobre o conteúdo apresentado 

podem ser encaminhadas para o e-mail oxiteno@oxiteno.com. 

G4-31

Energia

Água
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g4-ec4 - Assistência financeira recebida do governo - Governo
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g4-en19 - Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)
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trabalho e região, discriminados por gênero
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empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

g4-la10 - Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da empregabilidade 
dos empregados em periodo de preparação para a aposentadoria

g4-la12 - Composição dos grupos responsáveis pela governança e 
discriminação de empregados por categoria funcional, de acordo com 
gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade
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