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Os próximos anos do Ultra serão marcados pelo propósito de
“Ser referência mundial em multinegócios”, e o papel da Oxiteno é 
fundamental para alcançarmos este desafio. Apresentado em meados 
de 2015 para as lideranças, a estratégia da companhia propõe um 
modelo de gestão avançado, que nos torne protagonistas e referência 
em setores estratégicos.

Para que o modelo multinegócios mantenha-se em andamento, 
lançamos um vigoroso programa de desenvolvimento da 
liderança que envolve todos os negócios do Ultra. O objetivo é 
manter a companhia abastecida de líderes capacitados, dotados 
de flexibilidade e adaptabilidade. Nosso objetivo é aprofundar a 
preparação dos profissionais para lidar com desafios futuros, com 
a demanda por novas competências e oportunidades de negócios. 
Também pretendemos reforçar a identidade Ultra.

Ao mesmo tempo, oferecemos todo o suporte necessário para que 
cada negócio possa operar com autonomia e reforçar seus diferenciais 
competitivos. À Oxiteno está proposto o desafio de se tornar referência 
mundial em tensoativos e suas aplicações. Isso será alcançado por meio 
da intensificação de sua atuação em todas as Américas, e aumento 
do foco em inovação e tecnologia de aplicação, ampliando o 
trabalho de cocriação. Para isso, investiremos em projetos-chave nos 
próximos anos, entre eles a planta de alcoxilação nos Estados Unidos 
receberá investimentos de US$ 113 milhões até 2017 e ampliará 
significativamente a presença e a competitividade da Oxiteno no 
maior mercado de tensoativos do mundo, fortalecendo sua posição 
no bloco Nafta.

Entendemos que chegamos a 2016 fortalecidos e preparados para 
estudar as oportunidades de ganho de mercado que o contexto 
econômico eventualmente venha a oferecer para companhias 
administradas com o correto equilíbrio entre prudência e ambição. 

Thilo Mannhardt,
Diretor Presidente do Ultra

REFORÇAR A IDENTIDADE ULTRA

Mensagens da
LIDERANÇA

Inovação

Saúde e segurança

Valorização da 
força de trabalho

“A estratégia da companhia 
propõe um modelo de gestão 
avançado, que nos torne 
protagonistas e referência
em setores estratégicos.”

Neste nosso segundo relatório de sustentabilidade, a inovação é destaque entre os principais pilares 
para a concretização da estratégia, a Visão da Oxiteno de “ser referência mundial em tensoativos e suas 
aplicações”. Além de desenvolver novos produtos e manter um portfólio consistente nos diferentes 
segmentos em que atuamos, nosso objetivo é gerar valor compartilhado pensando em nossos clientes e 
seus consumidores. Procuramos manter um posicionamento diferenciado com os clientes, nos tornando 
parceiros na criação de soluções para seus desafios. Há muitas evidências desse reconhecimento, 
como os novos produtos lançados em 2015 e prêmios que conquistamos de melhor fornecedor em 
parceiros relevantes. 

Nosso entendimento sobre inovação vai além do desenvolvimento de produtos, temos avançado cada vez 
mais em nossos processos, melhorando eficiência, diminuindo desperdícios e potencializando ainda mais 
nossos resultados. Temos trabalhado para impulsionar a cultura da inovação em todas as áreas e moldar 
um novo conjunto de práticas capazes de traduzir nossa capacidade de gerar novas ideias nas mais variadas 
ações do cotidiano.
 
Cada vez mais também nos firmamos como um negócio global. No ano passado, inauguramos uma das 
plantas de etoxilação mais modernas do mundo, em Coatzacoalcos, no México. Demos início, ainda, a 
um projeto fundamental para nossa estratégia futura, de construção de uma planta de alcoxilação em 
Pasadena, no estado do Texas (EUA), que deve começar a operar em 2017. Somados, esses investimentos 
vão permitir à Oxiteno ampliar significativamente sua presença e competitividade no maior mercado de 
tensoativos do mundo e fortalecerá sua posição no bloco do Nafta, onde desfrutará de matéria-prima 
competitiva e logística eficiente. São movimentos que nos colocam em posição de destaque e com ampla 
cobertura geográfica, viabilizando o melhor atendimento aos clientes nas Américas.

Nossa estratégia de sustentabilidade segue apoiada no conceito de Greenformance, que estimula a busca 
por fontes renováveis de matérias-primas, o cuidado com o meio ambiente e a promoção da saúde e do 
bem-estar no desenvolvimento de novos produtos. 

Também fomos mais uma vez reconhecidos pela revista Você S/A como uma das Melhores Empresas para 
Trabalhar e para Começar a Carreira, além de recebermos a certificação Top Employers Brasil como uma das 
companhias com as melhores práticas em RH. Saúde e segurança são valores fundamentais e prioridade na 
empresa, mobilizando uma importante parcela de recursos para ações de prevenção e de gestão de riscos. 
Esses resultados e uma série de outras atividades da Oxiteno se encontram reunidos neste relatório, que 
segue as diretrizes estabelecidas pela Global Reporting Initiative (GRI).

Uma boa leitura!

João Benjamin Parolin,
Diretor Superintendente da Oxiteno

FOCO EM INOVAÇÃO E COCRIAÇÃO G4-1



Nossos segmentos de atuação

Agroquímicos

Cuidados Pessoais e Limpeza      
Doméstica e Institucional

Petróleo e Gás

Produtos de Performance

Tintas e Revestimentos

+ de 1,8 mil
funcionários

600 no exterior

12 unidades
industriais

1,2 MIL NO BRASIL

Presente em

9 países

Número 1
na produção

de tensoativos
da América Latina

1% do
faturamento
investido em

Pesquisa &
Desenvolvimento

38%
dos produtos

contém matérias-
-primas de origem

renovável

25%
do total das

matérias-primas são
de fontes renováveis

US$ 1,2 bilhão
de receita líquida

US$ 222 milhões
de Ebitda

Pilares de sustentabilidade

Segurança

Produtos e serviços

Pessoas

Meio ambiente

Cadeia de valor
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Em linha com nosso compromisso de transparência, 
apresentamos nosso segundo relatório de 
sustentabilidade. A publicação segue as diretrizes 
estabelecidas pela Global Reporting Initiative (GRI), 
organização multistakeholder que propõe um modelo 
de divulgação de informações econômicas, sociais e 
ambientais de maneira estruturada e estratégica. O 
objetivo é que nossos públicos possam conhecer mais 
sobre a Oxiteno e o seu desempenho em 2015.

Nosso relatório leva em consideração os pilares de 
sustentabilidade da empresa, além de um processo de 
materialidade realizado em 2015, que envolveu uma 
série de análises e consultas quanto à estratégia da 
empresa, seu setor de atuação e a visão dos seus públicos 
de relacionamento. Esse processo serviu de base para 
identificação das questões relevantes para o sucesso 
da organização. O trabalho envolveu a participação de 
mais de 300 pessoas entre funcionários, fornecedores, 
distribuidores, clientes e comunidades, entre outros. 

Buscamos também aprimorar o processo a partir dos 
aprendizados acumulados durante a construção do 
primeiro relatório da empresa, publicado em 2014. Com isso, 
promovemos melhorias na comunicação de indicadores 
e reforçamos o processo de coleta de informações das 
unidades internacionais da empresa. 

Os resultados dos processos de materialidade e de relato 
ajudam a Oxiteno a aperfeiçoar a sua gestão e contribuem 
para a empresa alcançar seus objetivos de negócio. G4-18, 
G4-24, G4-25, G4-26, G4-27.

PRÁTICA DE TRANSPARÊNCIA

Sobre o
RELATÓRIO

Aprimoramos o processo 
a partir dos aprendizados 

do primeiro relatório: 
promovemos melhorias 

na comunicação de 
indicadores e reforçamos 

o processo de coleta de 
informações das unidades 

internacionais.



Meio ambiente

O uso de recursos naturais faz parte das 
operações de qualquer indústria química, e a 
busca por reduzir seus impactos e promover a 
reutilização está entre as prioridades da nossa 
gestão ambiental. A Oxiteno também dá 
preferência a materiais de origem renovável ou 
biodegradáveis. Aspectos GRI: Energia, Água e 
Emissões. Stakeholders: Ultra, acionistas, 
comunidades, ONGs e transportadores.

Uso dos recursos 
naturais

O setor químico se faz presente na 
maioria dos segmentos, sendo uma 
alavanca para outras indústrias. Aspectos 
GRI: Impactos econômicos indiretos e 
Práticas de compras. Stakeholders: 
Comunidade e fornecedores.

Desenvolvimento local
e outras indústrias

Segurança

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.
Aspecto GRI: Saúde e Segurança.
Stakeholders: Funcionários e terceiros.

Saúde e segurança

Pessoas

Em uma empresa inovadora e líder como a 
Oxiteno, a força de trabalho é fator essencial. Por 
isso, investimos em quali�cação e gestão de 
carreira, atração e retenção, além de benefícios.
Aspectos GRI: Emprego, Treinamento e Educação, 
Diversidade e Igualdade de oportunidades. 
Stakeholders: Funcionários e sindicatos.

Valorização da 
força de trabalho

Muitos produtos apresentam riscos 
durante sua fabricação ou uso. O 
compromisso cotidiano é gerar 
segurança nos processos industriais e na 
correta manipulação dos produtos por 
funcionários, clientes e consumidores 
�nais. Aspecto GRI: Saúde e segurança 
do cliente. Stakeholders: Clientes, 
potenciais clientes e consumidor �nal.

Segurança do produto
A comunicação é uma 

ferramenta transversal aos 

temas de sustentabilidade. A 

divulgação das iniciativas e o 

diálogo com funcionários, 

fornecedores, clientes e 

demais públicos reforçam a 

transparência e fornecem 

informações quali�cadas 

sobre produtos, impactos, 

benefícios e desa�os.

Comunicação

Pilares de sustentabilidade

Temas de materialidade

Produtos e serviços

Inovação

Está no centro de estratégia da Oxiteno. Nossos 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento 
buscam soluções que atendam os clientes, 
causem menos impactos socioambientais e 
estejam em sintonia com as macrotendências. 
Destaque para os projetos de cocriação com 
nossos clientes. Aspecto GRI: Desempenho GRI
Stakeholder: Governo.

Cadeia de valor

A Oxiteno oferece meios para 
garantir que os fornecedores 
cumpram requisitos legais e outras 
práticas que garantam proteção aos 
direitos humanos e trabalhistas, ética, 
saúde e segurança, meio ambiente, 
entre outras. Aspecto GRI: Avaliação 
ambiental de fornecedores.
Stakeholder: Fornecedor.

Gestão de
fornecedores

Produtos ecoe�cientes

O mercado nos reconhece pelo 
desenvolvimento de produtos ecoe�cientes. 
O desa�o é lançar esses produtos com 
custo equivalente ao de materiais 
tradicionais. Aspecto GRI: Produtos e 
serviços. Stakeholders: Clientes, potenciais 
clientes e consumidor �nal.
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Alinhados às diretrizes do Ultra, 
seguimos o Modelo de Sustentabilidade 
do grupo que definiu como prioridades 
de gestão cinco temas principais: 
Produtos e Serviços; Pessoas; Segurança; 
Meio Ambiente e Cadeia de Valor. As 
questões relacionadas a esses temas 
estão atreladas a políticas e iniciativas 
acompanhadas periodicamente via 
indicadores e comunicados à alta 
gestão da Oxiteno e do Ultra.

No processo de materialidade, 
procuramos relacionar as prioridades 
da gestão da sustentabilidade aos 
temas identificados como mais 
importantes a partir da consulta aos 
públicos interno e externo da Oxiteno.  
G4-19, G4-20, G4-21.

Veja ao lado a correlação dos itens:

PILARES DE SUSTENTABILIDADE
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PERFIL

A Oxiteno é uma empresa de atuação 
global. Maior fabricante de tensoativos 
e especialidades químicas da América 
do Sul, seus produtos estão a serviço 
de empresas produtoras de soluções 
que atendem pessoas em diversos 
mercados como cuidados pessoais, 
limpeza, agricultura, petróleo e gás, 
tintas e revestimentos, entre outros. 
G4-3, G4-4.
Somos a única produtora de óxido 
de eteno no Brasil e de álcoois 
graxos da América Latina, com 
capacidade de produção superior à 
demanda doméstica. Para isso, nossa 
infraestrutura se estende por 9 países 
das Américas, Europa e Ásia, com 12 
unidades industriais no Brasil, nos 
Estados Unidos, no México, no Uruguai 
e na Venezuela. Nossas unidades de 
Mauá, Suzano e Tremembé se localizam 
estrategicamente próximas a um dos 
maiores mercados consumidores do 
Brasil e da América Latina. A unidade 
norte-americana de Pasadena (Texas) 
e as três unidades mexicanas de 
Coatzacoalcos, Guadalajara e San Juan 

INOVAÇÃO A SERVIÇO DAS PESSOAS

Com uma variedade de aplicações, os tensoativos são compostos que diminuem a tensão 
superficial ou influenciam a superfície de contato entre dois líquidos, entre um líquido e um 

sólido ou entre um líquido e um gás. É o poder desse ingrediente que permite, por exemplo, que 
água e óleo se misturem e proporcionem a limpeza de roupas e outros produtos. Os tensoativos 

atendem a diversas demandas de mercado por maior biodegradabilidade, suavidade à pele, 
melhor controle de espuma, entre vários outros atributos. Podem atuar como detergentes, 

agentes umidificadores, emulsionantes, formadores ou dispersantes de espuma em segmentos 
tão distintos como cosméticos, defensivos agrícolas ou tintas e revestimentos.

Del Río estão voltadas para atender 
o Nafta, tratado de livre comércio 
firmado entre Canadá, Estados Unidos 
e México. G4-5, G4-6, G4-8, G4-9.
Pertencente à Ultrapar, holding 
multinegócios que também reúne 
as empresas Ipiranga, Ultragaz, 
Ultracargo, e Extrafarma, a Oxiteno 
é uma sociedade limitada, embora 
o grupo possua ações listadas na 
BM&FBovespa e na New York 
Exchange (NYSE). G4-7.
A inovação e a sustentabilidade 
continuam a orientar nossas ações 
presentes e fazem cada vez mais parte 
da nossa estratégia de futuro. Atuamos 
de forma responsável e estabelecemos 
diretrizes baseadas no programa global 
da indústria química, o Responsible 
Care®, e nas diretrizes propostas 
pela Global Reporting Initiative (GRI). 
Em 2015, registramos nossa marca 
Greenformance e realizamos diversas 

atividades de cocriação com nossos 
clientes no desenvolvimento de 
soluções inovadoras com atributos 
sustentáveis. Nosso portfólio apresenta 
uma participação crescente de 
matérias de origem renovável.
Graças a essa visão de futuro e 
aos nossos 1,8 mil funcionários, 
conseguimos atingir resultados 
importantes, apesar do cenário difícil 
vivido no Brasil. Do ponto de vista 
econômico financeiro, nossa receita 
líquida caiu 16%, e o Ebitda atingiu 
US$ 222 milhões, com aumento de 
29% sobre 2014.
O total de investimentos alcançou US$ 
38,5 milhões. Para que os resultados 
econômicos continuem a acontecer 
de maneira favorável, investimos cada 
vez mais em processos, infraestrutura, 
pessoas e sustentabilidade.

O QUE SÃO TENSOATIVOS?



Unidades industriais

Escritórios

Traders

Centros de Pesquisa
e Desenvolvimento

Camaçari (BA - Brasil) – maior 
unidade industrial de óxido de 
eteno e derivados da América 
Latina. Também produz 
etilenoglicóis, etanolaminas, 
éteres glicólicos, tensoativos não 
iônicos, álcoois e ácidos graxos, 
além de óleos minerais brancos.

Santa Rita (Venezuela) - produz 
tensoativos não iônicos e polióis. 
Com um equipado Laboratório de 
Aplicações para Poliuretanos, testa 
polióis usados nas indústrias de 
colchões, eletrodomésticos e 
autopeças. Tem capacidade para 
atender integralmente a demanda 
do mercado local e também 
exporta para países da América 
Central, Caribe e demais países
da região andina.

Mauá (SP - Brasil) – localizada próxima 
aos maiores mercados consumidores da 
América do Sul, fabrica tensoativos não 
iônicos, óxido de eteno, glicóis, solventes 
oxigenados (éteres glicólicos e acetatos), 
solventes verdes provenientes
de cana-de-açúcar (isobutanol e 
isopentanol) e �uidos funcionais.

Texas (Estados Unidos) – 
localizada em um dos mais 
importantes polos industriais 
do mundo, produz 
tensoativos anfotéricos, 
ésteres e soluções para
o mercado de agroquímicos.

Coatzacoalcos (México) - situada junto 
ao porto, favorece o transporte de seus 
produtos por ferrovia e via marítima, 
chegando facilmente aos clientes
em toda a região do Nafta.
Produz tensoativos não iônicos.

Guadalajara (México) - localizada no oeste do país, 
produz tensoativos não iônicos etoxilados e propoxilados 
e ésteres graxos, que atendem os mercados de alimentos, 
farmacêutico, cosméticos, agroquímicos, têxtil e petróleo. 
Seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento dá suporte a 
desenvolvimento de produtos e assistência técnica aos 
clientes da região do Nafta.

San Juan Del Río (México) - localizada na 
região de maior concentração comercial 
de produtos químicos do México, produz 
tensoativos aniônicos. Junto à unidade, 
encontra-se um importante centro de 
distribuição de produtos da Oxiteno
para o hemisfério norte.

Suzano (SP - Brasil) – próxima de São Paulo, 
produz tensoativos aniônicos sulfatados e 
sulfonados principalmente para as indústrias
de higiene e limpeza e de tintas e revestimentos. 
Também produz ésteres e especialidades 
químicas para os segmentos de agroquímicos
e produtos de performance.

Tremembé (SP - Brasil) – próxima a São Paulo
e Rio de Janeiro, fabrica tensoativos aniônicos, 
cotensoativos, ésteres e especialidades químicas 
para as indústrias de higiene e limpeza, 
agroquímicos e �uidos funcionais.

Triunfo (RS - Brasil) – instalada no 
Polo Petroquímico do Sul, é a única 
produtora brasileira dos solventes 
oxigenados metiletilcetona (MEK) 
e sec-butanol, destinados 
principalmente às indústrias
de tintas e revestimentos.

Montevidéu (Uruguai) - está 
localizada próxima ao porto
e fabrica tensoativos sulfatados
e sulfonados, além de produtos 
para a indústria de couros.

Bruxelas (Bélgica)

Traders
(África)

Bogotá
(Colômbia)

Buenos Aires
(Argentina)

Caracas
(Venezuela)

Cidade do México (México)

São Paulo (Brasil) SEDE

Mauá (SP - Brasil)
Xangai
(China)

Pasadena
(Estados Unidos)

Montevidéu (Uruguai)

San Juan Del Río (México)

Santa Rita (Venezuela)

14 15

NOSSA PRESENÇA GLOBAL G4-5, G4-6
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Nossa busca por expandir fronteiras 
e aproveitar novas oportunidades 
de negócio terá um importante 
passo com a expansão da unidade 
de Pasadena, adquirida em 2012 e 
localizada no Texas, nos Estados Unidos. 
Anunciada no ano passado, a unidade 
que atualmente produz tensoativos 
anfotéricos, ésteres e soluções para o 
mercado de agroquímicos, receberá 
uma planta de alcoxilação que deve 
começar a operar no fim de 2017.

Com capacidade de produzir 170 mil 
toneladas/ano, a nova planta atenderá 
à demanda do próprio mercado 
norte-americano e faz parte de uma 
estratégia consistente de crescimento 
nas Américas, iniciada com aquisições 
de operações no México em 2003 e 
2004, e com a abertura do primeiro 
escritório comercial da Oxiteno nos 
EUA, em 2007, além de unidades na 

INTERNACIONALIZAÇÃO AVANÇA O VALOR DOS RELACIONAMENTOS

Venezuela e no Uruguai, em 2007 
e 2012, respectivamente. A planta 
industrial do Texas também passou a 
operar em 2012. Além da nova planta 
em Pasadena, também ampliaremos 
a estrutura de atendimento ao cliente 
e construiremos um laboratório para 
pesquisa e desenvolvimento de 
produtos com um investimento total 
de US$ 113 milhões.

Em 2015, outra  expansão reforçou 
nossa presença na região e o 
atendimento a clientes do mercado 
doméstico mexicano e exportação 
a outros países, principalmente para 
os Estados Unidos. Em novembro 
foi inaugurada uma nova linha 
de etoxilação na unidade de 

Coatzacoalcos, no México. O 
investimento de US$ 20 milhões 
ampliou a produção local em 30 mil 
toneladas/ano. Além da expansão 
de capacidade, a Oxiteno México 
investiu em infraestrutura local e 
modernizou suas operações de 
controle de processos.

Esses investimentos ampliam o 
alcance de nosso portfólio de 
tensoativos e especialidades químicas 
e reforçam nossa posição de liderança 
nas Américas e como fornecedor na 
região do Nafta, com ampla cobertura 
geográfica e presença em um dos 
maiores mercados do mundo. 

Para reforçar nossa marca, garantir canais de diálogo com 
os diferentes públicos com os quais nos relacionamos e 
reforçar nosso posicionamento, mantemos uma estratégia 
global de comunicação institucional. Para dar conta da 
diversidade de segmentos nos quais atuamos, temos 
materiais e ações específicas para cada um dos nossos 
mercados e para os países nos quais estamos presentes.

Além do relacionamento cotidiano por meio de contatos 
técnicos e comerciais, também buscamos aprimorar a 
comunicação externa nos valendo das redes sociais. 

A estratégia visa engajar toda a cadeia produtiva, dos 
fornecedores aos consumidores finais, e se baseia em 
definir o tipo de mensagem que queremos promover.

https://br.linkedin.com/company/oxiteno

https://www.facebook.com/oxiteno

https://twitter.com/oxiteno_brasil

https://www.youtube.com/user/oxitenobrasil

PRINCIPAIS PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS
• Entre as 100 empresas mais Inovadoras do Brasil, segundo o ranking do jornal Valor Econômico.
• Reconhecida pelo segundo ano consecutivo como uma das Melhores Empresas para Trabalhar do Guia 2015 da revista Você S/A.
• Apontada como uma das Melhores Empresas para Começar a Carreira da revista Você S/A, pelo segundo ano consecutivo.
• Melhor desempenho em responsabilidade integral pela Associação Nacional da Indústria Química do México.
• Top Employers Brasil como uma das companhias com as melhores práticas em RH.
• Melhores Empresas em Práticas de Gestão de Pessoas em reconhecimento às nossas práticas de RH, concedido pela Revista Gestão RH.
• Reconhecida como uma das 10 melhores empresas na América Latina na Gestão de Mudanças Climáticas em 2015, segundo
o programa CDP (Carbon Disclosure Project).

Segmento de Cuidados Pessoais
• Selo Fornecedor Qualificado Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).
• Prêmio de Qualidade Assegurada da Natura.

Segmento de Tintas e Revestimentos
• Melhor Fornecedor de Solventes, de acordo com o Sistema de Avaliação de Desempenho de Fornecedores da Sherwin-Williams.
• Melhor Fornecedor de Solventes Oxigenados pela revista Paint & Pintura.
• Finalista do Prêmio Suvinil de Inovação.
• Selo PPG Excellent Supplier Award, no programa de avaliação de fornecedores da PPG.
• Considerada fornecedora premium na categoria solventes pela Abflexo.

Mais informações sobre a Oxiteno: http://www.oxiteno.com.br/
Mais informações sobre o Ultra: http://www.ultra.com.br/
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A Oxiteno faz parte da holding Ultrapar, empresa multinegócios e um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Com ações 
na BM&FBovespa e na bolsa de Nova York (NYSE), a companhia pratica os princípios da boa governança corporativa de modo 
a continuar a geração de valor para todos os seus stakeholders. O alinhamento do grupo com as melhores práticas se mostra 
também no fato de o Ultra integrar a carteira do Novo Mercado e do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da bolsa paulista.
A diretoria executiva da Ultrapar faz a gestão da holding e de cada negócio e é composta por sete integrantes: o diretor 
financeiro, o Diretor Superintendente financeiro e de relações com investidores e os cinco Diretores Superintendentes de 
cada negócio.
Quatro diretores contratados, sendo um deles o Diretor Superintendente, se encarregam de executar a estratégia da Oxiteno. 
O reporte do desempenho é feito trimestralmente para o Conselho de Administração da Ultrapar.
A gestão estratégica de sustentabilidade segue também orientações corporativas. Com representantes de todas as 
unidades de negócio, o Comitê de Sustentabilidade do Ultra tem a responsabilidade de alinhar e conferir sinergia às ações.

Renovação do Conselho

O Conselho de Administração do Grupo Ultra passou a contar com quatro novos membros independentes em 2015: 
Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Tadeu da Costa, Jorge Marques de Toledo Camargo e José Maurício Pereira Coelho. Os 
novos conselheiros trouxeram vivência e experiência em áreas ou companhias similares ou complementares ao Ultra, 
proporcionando uma visão renovada que contribui para a evolução constante da companhia. Dessa forma, o conselho conta 
hoje com 67% de membros independentes, índice bem superior ao que exige o Novo Mercado da BM&FBovespa, de 20%. 
O Conselho foi renovado com o objetivo de estabelecer uma companhia cada vez mais plural e sólida para enfrentar 
os desafios e novos contextos que se apresentam. Também houve mudanças na diretoria executiva. Após um ano e meio 
conduzindo o processo de integração da Extrafarma à holding e concluída uma etapa importante desse processo, Paulo Lazera 
deixou de exercer suas funções executivas, permanecendo vinculado como acionista e consultor do Ultra, compartilhando 
seu vasto conhecimento no setor. Para dar sequência à estratégia de expansão da Extrafarma, o Conselho de Administração 
decidiu pela nomeação de André Covre para ocupar a posição de Diretor Superintendente da Extrafarma e pela contratação 
de André Pires de Oliveira Dias para suceder André Covre na posição de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Diretoria executiva Oxiteno

Nossa
GESTÃO

GOVERNANÇA CORPORATIVA G4-34

João Benjamin Parolin,
Diretor Superintendente

Ana Paula Santoro Coria,
Diretora de Administração 
e Controle

Andréa Campos Soares,
Diretora Comercial

Flávio do Couto Bezerra 
Cavalcanti
Diretor Industrial

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ULTRA
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O ano de 2015 da Oxiteno também foi marcado pela 
disseminação do novo Programa de Ética e Compliance, 
formado pelo Código de Ética, que foi revisado em 2014, 
pelo Programa de Compliance e pela Política Corporativa 
Anticorrupção e de Relacionamentos com Agentes Públicos 
do Ultra (válido para todas as empresas da holding). O trabalho 
se baseou em dois pilares: treinamentos e implantação dos 
controles por meio da revisão dos processos-chave.

A capacitação levou em consideração as características de 
cada país onde atuamos e ocorreu por meio de e-learning 
interativo e mais de 20 palestras. Entre as iniciativas, mais 
de 300 líderes e 200 funcionários realizaram treinamentos 
de ética e compliance em todo o Ultra e o programa de 
treinamento on-line registrou a participação de mais de 
7,8 mil pessoas. O conjunto de documentos valoriza a 
autonomia de cada um na empresa.

O esforço de disseminação das práticas e comportamentos 
segue em 2016, com uma série de iniciativas previstas 
como avaliação de controles da política anticorrupção, 
intensificação da disseminação dos conceitos para as 
operações internacionais e desenvolvimento de um plano 
de comunicação corporativa.

Reforço nas práticas de compliance

O Programa de Compliance e a nova Política Anticorrupção 
do Ultra foram desenvolvidos levando em consideração 
os preceitos da Lei Federal nº 12.846, de agosto de 2013, 
que trata de medidas punitivas no combate à corrupção 
empresarial. O ano também foi marcado pelo relançamento 
da Política de Divulgação de Fatos Relevantes e pela Política 
de Negociação com Valores Mobiliários, elaboradas de 
acordo com as melhores práticas de mercado, disponíveis 
em www.ultra.com.br. Anualmente, o Conselho Fiscal 
e o Comitê de Conduta se reúnem com o Conselho de 
Administração, que monitora as atividades.

Com o objetivo de evoluir as práticas de governança 
em conduta e controles, zelando proativamente pela 
manutenção de um ambiente ético e pela integridade 
das nossas transações, foi criada, em dezembro, a diretoria 
de Auditoria e Compliance, que, apoiada pelo Comitê de 
Conduta, irá se reportar diretamente à presidência e com 
acesso irrestrito ao Conselho de Administração.

0800 701 7172

www.canalabertoultra.com.br

O Sistema de Gestão Oxiteno 
(SIGO) apoia a empresa nas suas 
operações cotidianas, oferecendo um 
ambiente favorável ao crescimento 
sustentado dos negócios e capaz de 
atender a demanda do mercado e 
dos demais públicos da empresa. O 
acompanhamento dos indicadores 
se dá mensalmente pelas unidades 
industriais e, ao menos uma vez ao 
ano, os números são apresentados à 
direção da empresa para análise crítica 
e direcionamento das ações e recursos.
As equipes da Oxiteno, principalmente 
em P&D, viveram em 2015 uma 
transformação do seu dia a dia 
com a adoção do PMOx, sistema da 
plataforma PLM (Product Lifecycle 
Management), da Oracle. A ferramenta 
auxilia as empresas a realizarem 
eletronicamente o gerenciamento 
dos processos e das atividades como 
a atribuição de papéis e tarefas para 
cada um da equipe, além de rastrear o 
fluxo de informação durante o projeto 
de desenvolvimento de um produto. 
Uma das vantagens da ferramenta é ser 
multi-idiomas, o que fortalece a gestão 
colaborativa entre os times.

Para gerenciar a enorme quantidade 
de dados de processo gerados a cada 
segundo pelas unidades produtivas, 
a empresa finalizou a implantação 
do sistema de gerenciamento de 
dados PI nas plantas brasileiras. Trata-
se de um sistema que é referência 

mundial na área de gerenciamento 
de informações. A iniciativa faz parte 
do objetivo estratégico de fortalecer 
sistemas de informação para os 
processos críticos e de aumentar a 
eficiência dos processos produtivos. 
A partir de 2016, o sistema entrará 
em sua fase de internacionalização, 
com implantação, inicialmente, nas 
plantas de Coatzacoalcos, no México, 
e Pasadena, nos Estados Unidos.

Como parte do Projeto de Integração 
do Ultra, a Oxiteno mapeou os 
processos tecnológicos atuais e iniciou 
o desenho dos futuros processos e 
requisitos. Diversas áreas passaram a 
compartilhar necessidades e cocriar 
soluções. A solução de software SE 
Suite, por exemplo, com um módulo 
para controle de documentos (Sisdox) 
e outro para registro e tratamento de 
não conformidades (RNC), começou 
a ser implantada em 2014. O módulo 
Sisdox foi instalado em todos os países 
em 2014, e o RNC passou a operar 
no Brasil, em 2014, no México, em 
2015, e nos demais países está em 
implementação. Esse sistema permitirá 
o intercâmbio de práticas relacionadas 
à gestão de não conformidades e 
controle de documentação. O software 
proporciona rapidez, eficiência e 
flexibilidade, pois leva em conta 
o idioma, o fluxo de trabalho e a 
definição do que é não conformidade 
para a Oxiteno.

Em 2015, celebramos 10 anos do 
Programa Seis Sigma na Oxiteno, 
que no período alcançou ganhos da 
ordem de US$ 40 milhões. O programa 
tem foco na melhoria contínua, o 
que envolve pessoas de diferentes 
especialidades e processos que devem 
ser executados de acordo com critérios 
preestabelecidos pela metodologia.

A unidade de Montevidéu implantou 
com sucesso em 2015 um novo 
sistema para envio de faturas de 
exportação. Trata-se de um projeto 
importante para o país platino, que 
busca mais agilidade e transparência 
nas transações.

Dentro da nossa estratégia de 
fortalecer a internacionalização 
da empresa, a unidade do México 
promoveu um workshop sobre boas 
práticas jurídicas para o mercado 
norte-americano para cerca de 30 
funcionários. Temas como contratos, 
garantias, privacidade de informações 
e interpretação de documentos 
oficiais são essenciais para atuarmos 
com sucesso no maior mercado global. 
Numa segunda fase, o treinamento se 
realizou com outros 30 funcionários 
do Brasil.

GESTÃO E EFICIÊNCIA

Os funcionários dispõem de canais de comunicação para quando 
identificarem condutas indevidas. O 0800 e o site são operados por 
empresas independentes e totalmente sigilosos.

Canal aberto Ultra:

PROGRAMA DE ÉTICA E COMPLIANCE G4-56
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Somos uma organização moderna, adaptável e ágil, comprometida com sólidos valores e diretrizes. Asseguramos 
e promovemos de forma responsável e contínua, a qualidade de nossos produtos e serviços, a saúde, a segurança, a 
conservação do meio ambiente e o desenvolvimento profissional, ético e social.

Filosofias de Segurança
Na Oxiteno acreditamos que:
• Todos os acidentes são evitáveis;
• Segurança, mais do que prioridade, é valor;
• Nossos líderes demonstram compromisso visível com a segurança;
• Segurança é responsabilidade de todos;
• Trabalhar com segurança é condição de emprego;
• Treinamento é essencial para a melhoria da segurança.

Comportamento Ético e Responsabilidade Social
Nosso relacionamento interno e com todas as partes interessadas é fundamentado na ética e na atuação responsável.
Nesse contexto estamos comprometidos com:
• 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 relacionada a assédio.

Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Com base nos mais recentes conhecimentos sobre o tema, buscamos:
• O aperfeiçoamento contínuo visando evitar acidentes e adversidades ao meio ambiente e à saúde;
• Conduzir nossas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis;
• Melhorar continuamente nossas práticas de saúde, segurança e proteção ambiental;
• Reduzir os riscos e os impactos ao ambiente por meio de orientações técnicas aos funcionários e outras partes interessadas;
•  Estruturar programas de educação, treinamento, qualificação e habilidades, requeridas para a condução segura das nossas operações;
• Atuar na redução dos impactos e vulnerabilidades relacionados às mudanças climáticas;
• Prevenir os impactos potenciais e riscos sobre a biodiversidade;
• Administrar situações de emergências com eficácia, de forma a minimizar os impactos aos funcionários, colaboradores, 
pessoas da comunidade e ao meio ambiente.

Estabelecemos nossas diretrizes de gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente fundamentados no Programa Atuação 
Responsável®, cujos objetivos e resultados estão disponíveis ao público.

Política de Gestão Certificações

As certificações colaboram para aperfeiçoarmos as práticas 
da empresa e também para abrir mercados, como é o caso 
da Kosher e da Halal, que atendem os preceitos das culturas 
judaica e muçulmana, respectivamente. Os investimentos 
nesses processos estão diretamente conectados ao avanço 
dos negócios da empresa.

Com a ampliação do nosso foco nos sistemas de gestão de 
saúde e segurança no trabalho, as três plantas de Camaçari 
receberam a certificação OHSAS 18.001. A unidade de 
Triunfo foi a primeira certificada, em 2014. Outras plantas 
devem obter a certificação em 2016.

Em 2014, também já havíamos conquistado a certificação 
de Boas Práticas de Fabricação, programa relacionado ao 
segmento de Cuidados Pessoais e Limpeza Doméstica & 
Institucional, para as plantas de San Juan Del Río e Camaçari, 
e a certificação inédita BRC Global Standard for Food Safety, 
que estabelece padrões globalmente aceitos em segurança 
e qualidade para o segmento de alimentos. 

Conheça nossas principais certificações:

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

Brasil, México, Uruguai e Venezuela

Brasil

Tremembé e Mauá Petroquímica

Camaçari (exceto planta de Óleos Minerais-EMCA) 
e San Juan del Río

Guadalajara

Camaçari (Petroquímica, Química, Oleoquímica
e Óleos Minerais-EMCA) e Triunfo

Tremembé e Mauá

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

Camaçari (Butilglicol, DEA, MEA, MEG, TEG, 
Ultranex NP 100, Ultroil EM 7000), Mauá Química 
(Ultranex NP 95  e Ultroil DH 7015) e Tremembé 
(Ultrawet30, Ultrawet 60, Ultrawet 70, Ultrawet 90, 
Ultrawet 110)

Unidades Brasil (exceto Triunfo e Óleos 
Minerais-EMCA Camaçari)

ISO 9.001 (Sistema de Gestão da Qualidade) – desde 1995

ISO 14.001 (Sistema de Gestão Ambiental) – desde 2001

ISO/TS 16.949 (Sistema de Gestão da Qualidade voltada 
para a Indústria Automobilística)1 – desde 1998

ISO 22.716:2007 (Cosméticos – Boas Práticas de 
Fabricação – GMP) – desde 2014 

BRC Global Standard for Food Safety – desde 2014

OHSAS 18.001:2007 (Sistemas de Gestão da Saúde
e Segurança no Trabalho) desde 2014 

Instituto Argentino de Normalização e Certi�cação (Iram)

Certi�cação Kosher e Halal para comercialização de 
insumos do setor alimentício em mercados especí�cos2

Certi�cação de conteúdo local para uma série
de produtos (atendimento à resolução da ANP)

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Certi�cação Unidade
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Para superar os desafios de criar soluções que promovam a evolução dos nossos 
clientes e os requisitos de sustentabilidade que ajudem a transformar a vida das 
pessoas, a Oxiteno passou a trabalhar com uma nova abordagem para o conceito 
de inovação. Tal abordagem norteará os seus negócios rumo à Visão 2022: ser 
referência mundial em tensoativos e suas aplicações.

Todas as áreas da empresa estão envolvidas, uma vez que queremos ir além dos 
produtos. Queremos moldar um conjunto de práticas capaz de traduzir inovação 
e sustentabilidade nas diversas ações do dia a dia do negócio. Em conjunto 
com o Ultra, que promove a integração de uma visão multinegócios em todas 
as empresas do grupo, também temos buscado revisar, melhorar e automatizar 
processos, além de entender as sinergias e possibilidades conjuntas de inovar com 
as demais empresas do Ultra – uma inovação de processos que pretende ampliar 
a eficiência da companhia. 

Por conta da nossa agilidade e capacidade de inovação, passamos a ser chamados 
por diversos clientes para atuarmos como fornecedores estratégicos e parceiros 
para o desenvolvimento de produtos inovadores no mercado.

No ano de 2015, com o aumento da participação das nossas unidades do México e 
dos Estados Unidos, estabelecemos um recorde de 36 produtos lançados – a média 
anterior era de 18 ao ano – o que demonstra que as iniciativas da companhia para 
estabelecer processos robustos de inovação estão gerando resultados. O ganho 
não é apenas numérico, mas também de Greenformance: o uso de matérias-primas 
de fontes renováveis na produção passou de 20% para 25% em 2015. G4-EN27.

INOVAÇÃO em

Inovação Segurança do produto

Por conta de nossa agilidade 
e capacidade de inovação, 
passamos a ser chamados
por clientes para atuarmos 
como parceiros para
o desenvolvimento
de novos produtos.

Em 2015, a Fundação Instituto de Administração (FIA) realizou um diagnóstico sobre como a inovação era entendida 
e desenvolvida na empresa ajudando na identificação de riscos e oportunidades que devem fazer parte da gestão 
da inovação, além da necessidade da adoção de medidas específicas para fomentar ainda mais o tema dentro da 
companhia. Algumas ações já estão em andamento, como realização de roadmaps tecnológicos para identificar 
potenciais tecnologias e produtos em médio e longo prazo para os mercados nos quais atuamos, além de estudo de 
programas de capacitação e comunicação interna.

Dentro da área de P&D, temos um processo para priorizar e selecionar projetos de curto, médio e longo prazo, com foco nos 
mercados de atuação e adjacentes. Também adotamos uma nova ferramenta (PMOx) para gerenciamento do ciclo de vida 
de produtos desde a sua avaliação conceitual até melhorias e adaptações necessárias com a maturidade do produto e do 
mercado, com ganhos de agilidade, integração aos demais processos da empresa e segurança da informação. 

Os projetos de inovação estão baseados em cocriação com nossos clientes ou por meio do desenvolvimento interno de 
produtos e soluções inovadoras. Os segmentos de negócio realizam fóruns mensais para discussão de projetos, tecnologias, 
proposta de valor e plano de lançamento de novos produtos. Anualmente, promovemos os Conselhos de Tecnologias 
com especialistas nacionais e do exterior para discutir propostas para solucionar os nossos desafios tecnológicos e 
avaliar tendências.

A Oxiteno também promove o Innovation Friday, que reúne várias áreas da empresa para discutir casos, alinhar conceitos, 
assistir a palestras de especialistas da academia.

ENGAJAMENTO PARA A INOVAÇÃO

Produtos e Serviços
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A Oxiteno criou, em 2011, um conjunto de diretrizes 
para robustecer a abordagem de sustentabilidade no 
desenvolvimento de todos os novos produtos e serviços 
da empresa, bem como de ações comerciais, por meio do 
conceito Greenformance. 

Em 2015, esse conceito foi registrado pela Oxiteno no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), tornando-
se uma marca da empresa. O registro foi feito no Brasil, na 
Argentina, no México e na União Europeia. Nos Estados 
Unidos, um processo semelhante está em tramitação.

Para fortalecer as diretrizes de Greenformance em nossos 
produtos, 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.

O esforço por buscar as melhores práticas também 
se exemplifica na conquista da certificação da RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), organização sem 
fins lucrativos, com sede na Malásia, que reconhece o uso 
sustentável do óleo de palma, um dos principais ingredientes 
da indústria e cujo cultivo está associado ao desmatamento 
de grandes áreas de floresta tropical, especialmente no 
sudeste asiático. O óleo de palma é amplamente utilizado em 
produtos cosméticos, alimentos e até mesmo na produção 
de biocombustível. Já o óleo de palmiste (PKO), retirado da 
amêndoa do mesmo fruto, é uma matéria-prima importante 
para a Oxiteno na fabricação de soluções para o mercado 
de Cuidados Pessoais. Em 2015, obtivemos a certificação 
para cinco unidades no Brasil (duas fábricas em Camaçari, 
Mauá, Tremembé e Suzano), um passo importante para 
alcançarmos nosso objetivo de trabalhar apenas com óleo 
100% certificado a partir de 2020. G4-15.

Diretrizes orientam a criação
de produtos considerando o uso
de matérias-primas renováveis, 
processos e produtos de menor 
impacto ambiental e compromisso 
com a saúde e o bem-estar.

O que é?
Conjunto de diretrizes para direcionar o desenvolvimento de produtos e serviços de maneira alinhada à estratégia
de sustentabilidade da Oxiteno.

Como funciona?
As diretrizes estão presentes no desenvolvimento de novos produtos e serviços, levando em consideração:

• Fontes renováveis: matérias-primas 
de origem vegetal em substituição
a insumos sintéticos e derivados
de petroquímicos.

• Cuidado com o meio ambiente: 
produtos concentrados, 
biodegradáveis, que reduzam o uso 
de energia, água e embalagens.

• Saúde e bem-estar: formulações de 
alto desempenho, suaves e seguras.

Principais resultados
• 25% das matérias-primas derivadas de fontes renováveis;
• 38% 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 nonilfenol etoxilado (NPE);
• Criação de soluções em tensoativos menos irritantes à pele e aos olhos;
• Substituição de produtos poluentes e perigosos à atmosfera.

GREENFORMANCE OXITENO G4-EN27



Os produtos novos são avaliados 
de acordo com o GHS, metodologia 
internacional para classificação
e rotulagem de produtos químicos 
para riscos à saúde, segurança
e meio ambiente.
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A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Oxiteno atua nos nossos segmentos de negócio com estrutura técnica focada na 
busca de aplicação dos nossos produtos e desenvolvimento de tecnologias. Nosso principal centro de pesquisa se encontra 
no Brasil e conta com mais de 100 profissionais qualificados. Também temos centros de pesquisa no México, além de 
atividades de P&D nos Estados Unidos, local ainda sem estrutura laboratorial, mas com equipe dedicada ao atendimento do 
cliente para identificar oportunidades de desenvolvimento e cocriar soluções. Dentro da nossa Visão para 2022, vamos lançar 
em 2016 o plano para instalar um laboratório nos Estados Unidos com investimentos ao longo de três anos. Nossa estratégia 
envolve ainda parcerias com institutos de pesquisa nacionais e internacionais.

Além dos recursos próprios investidos em inovação, participamos de programas de incentivo à pesquisa, desenvolvimento, 
modernização e expansão dos negócios de fontes como Finep, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii), Inova Talento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre outros. 

Oxiteno S/A

Oxiteno NE

Camaçari (Oleoquímica)

Camaçari (EMCA)

Total

9.640

-

-

-

9.640

Unidade 2013 2014
Finep

18.167

-

-

-

18.167

Finep

5.250

2.590

3.120

60

11.020

BNDES

6.207

4.217

4.961

258

15.644

BNDES
2015

2.970

-

-

-

2.970

Finep

10.720

7.280

2.470

180

20.650

BNDES

G4-EC4 - Assistência �nanceira recebida do governo (R$ mil)

Avaliamos nossos produtos de forma constante e 
investimos no aprimoramento do nosso conhecimento 
e no acompanhamento das diretrizes legais vigentes para 
garantir a segurança dos 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 G4-PR1

Nossos produtos e matérias-primas atendem às normas 
de classificação e rotulagem de produtos químicos e de 
transporte vigentes. Atualmente, 100% dos produtos novos 
são avaliados de acordo com o GHS (Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of Chemicals) em 
relação ao conjunto de regras de comunicação de perigos 
à saúde, segurança e ao meio ambiente. Elaboramos Fichas 
de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), 
Ficha de Emergência e rótulos que informam composição, 
recomendações de precaução, armazenamento, manuseio 
e destinação, 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.

CENTROS DE P&D
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Segmentos
A química verde é uma realidade cada vez mais crescente na 
Oxiteno com o uso de matérias-primas vegetais e renováveis. 

Essa estratégia se faz presente nos nossos cinco segmentos
de atuação:

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO E GÁS

TINTAS E REVESTIMENTOS

PRODUTOS DE PERFORMANCE

CUIDADOS PESSOAIS E LIMPEZA
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO E GÁS

TINTAS E REVESTIMENTOS

PRODUTOS DE PERFORMANCE

CUIDADOS PESSOAIS E LIMPEZA
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO E GÁS

TINTAS E REVESTIMENTOS

PRODUTOS DE PERFORMANCE

CUIDADOS PESSOAIS E LIMPEZA
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO E GÁS

TINTAS E REVESTIMENTOS

PRODUTOS DE PERFORMANCE

CUIDADOS PESSOAIS E LIMPEZA
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO E GÁS

TINTAS E REVESTIMENTOS

PRODUTOS DE PERFORMANCE

CUIDADOS PESSOAIS E LIMPEZA
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL
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A agricultura está presente em quase todos os momentos de nossa vida: desde 
os alimentos que consumimos, as roupas que usamos e os combustíveis que 
movem nossas indústrias. Com todos os desafios que o mercado enfrenta, 
terras produtivas escassas, pragas mais resistentes, crescimento populacional 
exponencial e envelhecimento da população, o agronegócio precisa de uma 
empresa que entregue soluções inovadoras. A Oxiteno conhece o segmento e 
desenvolve produtos que aumentam a produtividade no campo, que têm menor 
impacto ambiental e que se preocupam com a proteção da saúde do agricultor 
e do consumidor.

Uma das iniciativas para aproximar nosso portfólio de tecnologias às necessidades 
dos produtores é a parceria com o Instituto Mato-Grossense do Algodão (IMAmt), 
realizada em 2015. O objetivo é desenvolver soluções para biopesticidas, tendência 
de mercado em novos produtos e formulações. A ideia é torná-los mais eficazes, 
aumentando sua vida útil e deixando-os mais competitivos em comparação aos 
produtos existentes no mercado. Isso vai proporcionar ao agricultor soluções 
ambientalmente melhores do que as convencionais. Após um mapeamento 
bibliográfico e mercadológico realizado no ano passado, foram identificadas 
oportunidades de desenvolvimento de formulações de bactérias. A cooperação 
tecnológica com o IMAmt ajudará na cocriação de soluções customizadas para 
os agricultores.

Também desenvolvemos em 2015 novos solventes com 100% de carbono 
renovável e menor impacto ambiental e toxicológico. Os produtos, apresentados 
ao mercado no ano passado e em fase de testes nos clientes, ainda têm como 
diferencial a segurança e conforto na aplicação, sem irritar os olhos. Em outro 
lançamento, desenvolvemos adjuvantes para herbicida glifosato com eficácia 
biológica satisfatória e ótimos atributos toxicológicos. 

A diversificação de conhecimento da equipe é um dos fatores decisivos para 
fomentar a inovação e o desenvolvimento de soluções. Nossa equipe conta 
com o trabalho integrado de agrônomos, biólogos, farmacêuticos, químicos 
e engenheiros. 

AGROQUÍMICOS

Buscamos também atender à  
demanda dos clientes por 
conhecimento. No ano passado, 
promovemos o Agroencontro, 
evento que conta com palestras e 
sessões para a troca de experiências, 
tendo a figura do agricultor como 
centro das atenções. Os agricultores 
participaram pela primeira vez deste 
evento e puderam compartilhar sua 
realidade e seus desafios, mostrando 
como lidam com manejo, uso de 
defensivos, controle de doenças e 
pragas e tecnologias. Puderam ainda 
expor suas expectativas em relação 
às indústrias de defensivos agrícolas 
para o futuro.

Destaques em produtos

SURFOM®CE 8114 e SURFOM®CE 8115: solventes obtidos a partir de 
fontes renováveis e menos agressivos à exposição humana. Utilizam 100% de 
carbono renovável e têm melhor desempenho toxicológico.

SURFOM®WG 8168: um dispersante altamente eficiente que preenche 
uma lacuna no portfólio da Oxiteno para defensivos agrícolas sólidos, 
uma tendência do mercado. Ele auxilia a dispersão do defensivo em água, 
facilitando sua aplicação na lavoura.
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Como parceira estratégica de seus clientes, a Oxiteno oferece 
soluções para a indústria cosmética que promovem a beleza 
e aumentam a sensação de bem-estar das pessoas. Aspectos 
sensoriais como textura, espuma, cor e frescor contam com 
a ciência e a inovação da Oxiteno em produtos seguros, 
suaves e de fontes renováveis. Ao mesmo tempo, estamos 
atentos às tendências da indústria de limpeza, doméstica e 
institucional, que demanda mais facilidade e qualidade no 
cotidiano. Para atender a esses segmentos, apostamos em 
produtos biodegradáveis e multifuncionais. 

Entre os principais destaques de 2015, desenvolvemos um 
modificador reológico (OXIFLOW S6800) com matérias-
-primas 100% de fonte renovável. Multifuncional, 
o produto atende várias categorias do mercado de 
cosméticos e também se destaca pelo efeito sensorial 
que oferece ao produto final e pela biodegradabilidade. 
Ele contribui para o desempenho no espessamento de 
formulações para limpeza da pele e do cabelo, auxilia na 
formação de espuma com uma textura mais densa e rica e no 
condicionamento, além de aumentar a percepção sensorial 
de cremosidade da formulação durante a aplicação.

Atentos à exigência por produtos de menor impacto 
socioambiental, obtivemos a certificação do uso de óleos 
de palma e palmiste da RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil) para cinco unidades no Brasil, e que vai nos ajudar 
a atender um amplo mercado: amaciantes, detergentes 
líquidos, shampoos, skincare, suncare e, mais recentemente, 
de inseticidas (leia mais na página 26).

Desenvolvemos soluções customizadas para nossos clientes, 
como a família de sulfatados e betaínas sem preservantes 
lançada no ano passado. O produto garante alta segurança 
microbiológica com a mesma funcionalidade, sendo este 
um diferencial deste lançamento.

Para ampliar a cocriação, promovemos workshops em 
que apresentamos tendências de inovação e também 
atendemos a demandas específicas dos clientes. Com isso, 
podemos unir a nossa expertise à necessidade de inovação 
desses parceiros, trabalhando em conjunto para garantir 
o lançamento de novos produtos em um mercado que é 
muito dinâmico.

Nossa estratégia também tem sido guiada pelo conceito de 
Boas Práticas de Fabricação (BPF), por meio da adoção da 
ISO 22.716 que sistematiza e estabelece padrões elevados 
de qualidade para o processo produtivo. Essa é uma norma 
reconhecida internacionalmente e tendência requisitada 
pelos clientes, principalmente no segmento de Cuidados 
Pessoas e Limpeza Doméstica e Institucional. Em 2015, a 
certificação da unidade de San Juan Del Río pela ISO 22.716 
serviu para fortalecer o conceito em nossas operações 
que atendem o mercado do Nafta. A unidade de Camaçari 
também detém a certificação BPF.

Vale destacar, ainda, que apenas em 2015, ampliamos 5 para 
12 as oportunidades de criar produtos com exclusividade 
sob demanda direta dos clientes. Passamos também a 
atender grandes clientes em escala global, estreitando 
nosso relacionamento e comercializando novos produtos 
em novas geografias. 

CUIDADOS PESSOAIS E LIMPEZA
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

Destaques em produtos

OXIFLOW S6800: modificador reológico 
produzido com 100% de fonte 
renovável e biodegradável, além 
de permitir a redução do consumo 
de energia e tempo no processo de 
fabricação, já que pode ser utilizado a 
frio. Para o consumidor, o ingrediente 
proporciona facilidade de aplicação, 
cremosidade e suavidade em uma 
substância não irritante.

Nacionalizamos a produção de 
um derivado de óleo de palmiste 
para atender um amplo mercado: 
amaciantes, detergentes líquidos, 
shampoos, skincare, suncare e, mais 
recentemente, de inseticidas.

Na família de sulfatados e betaínas, 
desenvolvemos produtos sem 
preservantes e com grande segurança 
antimicrobiana.
 
GLICEPOL®4PGTO: outro produto 
nacionalizado pela Oxiteno. Trata-se 
de uma formulação que serve para 
estabilizar inseticidas e usa matérias- 
-primas vegetais em sua composição.
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Em um mercado marcado por 
condições extremas de alta 
temperatura, alta pressão, e condições 
críticas de salinidade, a Oxiteno 
desenvolve soluções químicas precisas 
para superar estes e outros desafios 
presentes nas operações de águas 
profundas, poços maduros e shale 
oil and gas. 

Nos últimos dois anos, investimos 
tanto na ampliação de portfólio e 
de representatividade do segmento 
Petróleo e Gás no faturamento do 
negócio, como no desenvolvimento 
da equipe técnica e comercial, 
buscando alinhamento à estratégia 
de se aproximar e entender ainda 
mais as necessidades dos clientes. Esse 
trabalho resultou no lançamento de 15 
novos produtos em apenas 18 meses.

Entre eles está o ULTRAWET® 120, 
solução livre de compostos 
aromáticos, de alta performance na 
prevenção da formação de emulsão 
em fluidos e óleos, resistente à 
salinidade, tornando-se adequada 
especialmente para as operações 
no pré-sal. O desenvolvimento do 
produto contou com o auxílio de uma 
ferramenta estatística de planejamento 
de experimentos bastante utilizada 
nos centros de excelência em pesquisa 
de produtos que acelerou as análises 
e aumentou a precisão dos resultados 
de performance. 

Também lançamos no mercado a linha 
de produtos ULTROIL® FW, agentes 
espumantes (foamers) biodegradáveis 
e com excelentes características 
toxicológicas voltados para os campos 
de produção de gás. A iniciativa 
aumenta a recuperação dos fluidos, 
ampliando assim seu desempenho.

Para melhorar nosso posicionamento 
nesse segmento e ter melhores 
condições para aproveitar as 
oportunidades, também construímos 
um centro de armazenamento e 
distribuição em Macaé (RJ), nos 
aproximando ainda mais dos nossos 
principais clientes. A infraestrutura 
resultará em ganhos de tempo e 
de custos. Com início da operação 
em 2016, itens antes armazenados 
em Camaçari, estarão disponíveis 
com acesso e entrega mais rápidos.
(leia mais na página 69).

Desde 2014, somos parceiros do 
Instituto Mexicano do Petróleo (IMP), 
com o objetivo de troca de expertise 
tecnológica com foco na descoberta 
e aprimoramento de produtos e novas 
soluções para o setor petrolífero.

Destaques  em produtos

ULTROIL®  FW 1050 e ULTROIL® FW 2050 – produtos de alta performance biodegradáveis e com excelentes características 
toxicológicas voltados para campos de produção de gás. Otimizam e aumentam a recuperação dos fluidos, removendo 
líquidos acumulados que impactam na produção de gás. 

ULTRAWET® 120 – solução 100% livre de compostos aromáticos, que combina tensoativos de alta performance que 
resistem à salinidade e fornecem elevada prevenção na formação de emulsão em uma vasta gama de fluidos e óleos, 
especialmente em operações do pré-sal.

PETRÓLEO E GÁS
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A área de Tintas e Revestimentos 
conduz suas relações com todos os 
stakeholders, incluindo as ações de 
comunicação, por meio de soluções 
inovadoras e do alto desempenho que 
oferece ao mercado. Desenvolvemos 
soluções livres de aromáticos com 
o mesmo desempenho técnico e 
ambientalmente mais amigáveis. 
Seguimos na liderança local e 
trabalhamos para crescer globalmente, 
principalmente nas Américas.

Um dos destaques em 2015 foi a 
ampliação da capacidade produtiva 
da linha ULTRATINT®, graças ao 
intercâmbio de tecnologia entre 
nossas unidades brasileira e mexicana - 
que permitirá a manutenção de 
estoques locais e comercialização do 
produto para clientes globais. Dessa 
forma, ampliamos nossa relevância na 
cadeia de valor, oferecendo excelência 
na prestação de serviços, agilidade e 
pontualidade na entrega, proximidade 
e melhoria no relacionamento com 
clientes estratégicos.

Para seguir impulsionando a inovação 
e nossa diferenciação, modernizamos 
o laboratório de desenvolvimento de 
Tintas e Revestimentos, localizado em 
Mauá, o que vai aprimorar a qualidade 
no atendimento a clientes globais e 
trará eficiência e agilidade nas análises 
e na gestão dos processos internos.

Também resultado dos investimentos 
em inovação, após três anos 
de trabalho de P&D, passamos a 
comercializar o OXIMULSION®  B 1000, que 
representa uma quebra de paradigma 
no mercado de tintas decorativas, 
ao combinar tensoativos aniônicos 
e não iônicos em um só produto, e 
isento de alquifenol etoxilado (APE). 
Desenvolvido em parceria com um 
cliente, é uma solução única, dois em 
um, com muitas vantagens como a 
otimização de processo e produção 
do cliente, a diminuição do tempo de 
processamento e a redução de estoques. 

O amplo portfólio é outra vantagem 
estratégica ao tornar o cotidiano dos 
parceiros comerciais mais prático e 
ágil. O ULTRAFILM® 260 LV, lançado 
em 2015, além de ter diferenciais 
como baixo odor e teor de compostos 
voláteis (VOC), conta com flexibilidade 
no fornecimento, com produção nas 
plantas de Mauá, Camaçari e México.

TINTAS E REVESTIMENTOS

Destaques em produtos

ULTRATINT®  BP 60 e ULTRATINT®  BP 62 – linha já comercializada pela Oxiteno 
cuja produção foi ampliada para Brasil e México. Será produzida nos Estados Unidos 
após o início da operação da planta de Pasadena no fim de 2017. Os produtos são 
fundamentais para promover adesão e nivelamento nas principais sínteses de 
resinas e polímeros. 

OXIMULSION® B 1000 – representa uma quebra de paradigma no mercado 
de tintas decorativas ao combinar tensoativos aniônico e não iônico em um só 
produto, isento de alquifenol etoxilado (APE). A ênfase em produtos à base 
de água no segmento de tintas decorativas traz mais segurança à saúde e ao 
meio ambiente.

ULTRAFILM® 260 LV – coalescente utilizado na melhora na formação de filme 
de tinta, com excelente desempenho na aplicação, baixo odor e baixo teor de 
compostos voláteis (VOC), o que atende as necessidades e regulamentação 
brasileira determinada em 2015.
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O portfólio da Oxiteno também se estende para clientes de outros setores, 
como tensoativos e solventes para as indústrias de couros e têxteis, aditivos para 
concretos na construção civil, emulsionantes para a indústria de alimentos, fluidos 
funcionais para a indústria automobilística, além de glicóis, intermediários de 
síntese, polímeros e elastômeros.

Como destaque deste segmento está o desenvolvimento de aplicações 
rentáveis como a fabricação de aditivos para cimento e concreto, que 
diminuem consideravelmente o gasto de energia elétrica no processo de 
moagem do cimento, reduzindo a viscosidade do sistema e a quantidade de 
água necessária para a manipulação do cimento. Além da melhoria ambiental, 
reduzimos os custos operacionais.

PRODUTOS DE PERFORMANCE

Destaques em produtos

ULTRASOL® CT 5100 – linha de aditivos desenvolvida a partir do etanol da 
cana-de-açúcar. Confere elevados ganhos de performance nas aplicações 
finais, como hiperplastificantes utilizado em concretos: reduz a quantidade de 
água e cimentos utilizados na mistura, aumentando a resistência e diminuindo 
retrações e tensões térmicas do produto; também reduz em mais de 25% o 
volume de água utilizado.

LACTIPOL® S K – Melhoramos a fluidez do produto, um dos principais no 
catálogo de alimentos no México. Ao melhorar a fluência, facilita-se a sua 
incorporação em aplicações como padaria industrial, artesanal, biscoitos, 
margarinas, etc. Matérias-primas com certificação RSPO também atendem aos 
requerimentos Kosher e Halal.
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Valorização da 
força de trabalho

Para atingir seus objetivos 
estratégicos, a Oxiteno depende do 
engajamento dos seus profissionais. 
Nossos times são formados por 
pessoas com alta capacitação que 
demandam constante atualização, 
ambiente saudável e incentivo 
para o desenvolvimento pessoal 
e profissional. Por isso, nossos 
investimentos se mantêm nas três 
frentes: planejamento, cultura 
organizacional e capacitação. O 
desafio é preparar as pessoas para o 
futuro, sem descuidar do presente.

Nossa gestão de pessoas tem 
sido reconhecida pelo mercado, 
como atestam os prêmios e 
reconhecimentos. Fazemos parte do 
grupo das 150 melhores empresas 
para se trabalhar e somos uma das 30 
melhores para iniciar a carreira, ambas 
as pesquisas realizadas pelas revistas 

PESSOAS

Exame e Você S.A. A Oxiteno manteve 
em 2015 o selo da organização 
holandesa Top Employer para suas 
operações no Brasil. Se, em 2014, o 
foco foi comparar a Oxiteno frente às 
melhores práticas do mercado, em 
2015, a análise serviu para avaliar nossa 
capacidade de estabelecer e executar 
as estratégias de gestão de pessoas.

Dentro do programa do Ultra de 
integração dos negócios, demos 
andamento ao programa de 
definição de novas competências, 
com destaque para a introdução de 
uma visão multinegócio. Faz parte da 
cultura Ultra contar com profissionais 
que tenham comportamentos e 
atitudes voltados para uma visão 
abrangente dos negócios e da carreira. 
Dessa forma, aprimoramos o olhar 
que busca sinergia entre as operações 
e fortalecemos a companhia, além 

de oferecer novas oportunidades de 
carreira para os funcionários, em todos 
os negócios do Ultra. Princípios como 
solidez, transparência e tratamento 
respeitoso com as pessoas também 
são elementos importantes para a 
empresa.

As práticas de relações trabalhistas 
responsáveis também fazem parte 
indissociável da gestão da Oxiteno. 
No Uruguai, descontinuamos uma  
das linhas de produção da fábrica e, 
para minimizar os impactos sociais 
dos 37 desligados, oferecemos 
salários adicionais às verbas 
rescisórias e consultoria para 
recolocação profissional. Além 
disso, todos os empregados da 
Oxiteno são cobertos por acordos de 
negociação coletiva. As atividades 
core do negócio são realizadas por 
empregados próprios. G4-11

Quem faz a Oxiteno

A Oxiteno é uma empresa 
do segmento químico e 
petroquímico com atuação 
no mercado há mais de 
40 anos e atualmente 
presente em nove países. 
Seu quadro de funcionários 
é composto em sua maioria 
por funcionários do gênero 
masculino, uma condição 
padrão em seu segmento
de atuação.

2013
454

1.414

469

1.393

474

1.372

2014

2015

Gênero

Faixa 
etária

Masculino
Feminino

De 30 a 50 anos
Mais de 50 anos

2
2

2
2

G4-LA12 - Diretoria executiva

2013

G4-10 - Número de 
empregados por nível 
funcional e gênero - Brasil

Gerentes

Coordenadores / Supervisores

Administrativos

Pro�ssionais Nível Médio

Pro�ssionais Nível Superior

Operacionais

Aprendizes

Total por gênero
Total

53

51

15

81

137

480

19

836

19

21

22

51

166

23

13

315

2014

59

56

16

81

146

485

15

858

21

21

20

51

179

25

17

334

2015

1.151 1.192 1.230

58

63

15

83

154

485

18

876

22

21

23

51

199

24

14

354

Número de empregados por tipo de contrato de trabalho

Tempo determinado

Tempo indeterminado

19

817

13

302

15

843

17

317

19

857

14

340

2013

Número de empregados
por gênero - unidades 
internacionais

Argentina

Bélgica

China

Colômbia

Estados Unidos

México

Uruguai

Venezuela

2

3

3

2

50

285

148

85

4

2

1

1

13

65

29

24

2014

3

2

2

2

40

287

143

56

3

2

1

1

11

68

30

19

2015

3

2

3

2

46

286

106

48

4

2

1

2

5

68

23

15

2013
Número de empregados
por faixa etária

Abaixo de 30 anos

Entre 31 e 50 anos

Acima de 50 anos

Total

393

594

164

1.151

2014

402

616

174

1.192

2015

414

640

176

1.230
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G4-LA9 - Média de horas de 
treinamento por categoria 
funcional / gênero - Brasil (h)1

1. Os dados de treinamentos em 2014 e 2013 não estão disponíveis no mesmo formato, 
por isso não foram publicados. Os indicadores não contabilizam o Programa de Bolsas da 
Oxiteno (subsídio para cursos de graduação, pós, MBA, extensão universitária e idiomas).

2. Os dados de treinamentos estão disponíveis apenas naquelas unidades onde há 
operações produtivas, entretanto as demais unidades também realizam treinamentos.

Diretoria

Gerência

Coordenação / Supervisão

Pro�ssionais Nível Superior

Pro�ssionais Nível Médio

Administrativo

Operacional

Aprendizes

Estagiários

Total por gênero

Total Brasil

2015

18

2.848

3.763

6.762

3.062

237

27.871

160

2.976

47.696

61.257

36

955

1.989

6.728

1.319

196

865

96

1.378

13.561

G4-LA9 - Média de horas de treinamento 
unidades internacionais (h)2

México

Venezuela

Uruguai

Estados Unidos

2014

21.364

4.475

5.206

2.751

2015

18.110

5.564

3.485

6.731

Acreditamos que todo e qualquer avanço no conhecimento só terá sustentação 
plena quando se transformar em prática comportamental. Por isso, procuramos 
criar e sustentar uma dinâmica de aprendizagem contínua, na qual os profissionais 
compartilhem experiências, abram perspectivas para novas ideias e percepções 
e assumam desafios de autodesenvolvimento e evolução profissional. 

Em 2015, oferecemos à liderança workshops sobre gestão de pessoas e de negócio, 
estratégia e inovação em programas desenvolvidos com as melhores escolas 
de educação corporativa do país. Em outra iniciativa, cerca de 30 funcionários 
participaram do Programa Vetor, que tem como objetivos a capacitação técnica 
e a integração de engenheiros de processos que se encontram em diferentes 
momentos da carreira. A iniciativa teve, pela primeira vez, a participação de 
representantes das plantas de Camaçari e Montevidéu.

Também mantemos uma política para concessão de bolsas de estudos para 
cursos de graduação, pós-graduação lato ou stricto sensu, mestrado, programa 
de extensão universitária (continuada e executiva) e idiomas de curta ou média 
duração. Um comitê com representantes de cada diretoria é responsável pela 
avaliação das solicitações e concessão das bolsas. Ainda há previsão para licença 
não remunerada para estudos fora do país.

OBJETIVOS DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO:

• Habilitar os funcionários em novos padrões estabelecidos;
• Capacitar as áreas em novas tecnologias;
• Desenvolver conhecimento, habilidades e comportamentos para atender requisitos da função;
• Atender às exigências de órgãos reguladores como Anvisa, auditorias e certificações ISO ou demandas dos clientes.

INVESTIMENTO EM DESENVOLVIMENTO G4-LA10
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Temos um modelo global de gestão por competências que 
impacta todas as ferramentas de recursos humanos, como 
seleção, avaliação, desenvolvimento e sucessão, e apoia a 
estratégia da empresa em ampla perspectiva: a pessoa certa, 
no cargo certo e na hora certa.

Todos os funcionários estão envolvidos no processo de 
avaliação de desempenho, seja por metas globais e setoriais 
(de cada área), seja por metas individuais e cruzadas entre 
as áreas para profissionais a partir do nível sênior (cerca de 
25% da empresa). 

A avaliação por competências permite o mapeamento 
de desenvolvimento para toda a empresa e a criação de 
planos de desenvolvimento voltados às necessidades de 
cada profissional e da Organização. Com a revisão do mapa 

Conheça algumas das metodologias utilizadas pela Oxiteno na gestão de talentos:

• Ciclo de Gestão de Pessoas: 
processo que conta com 
etapas de contratação e 

check point de metas, 
avaliação de desempenho

e competências, 
planejamento das ações 

prioritárias de treinamento
e desenvolvimento.

• GTD – Getting 
Things Done (Tenha 

as Coisas Feitas) – 
para ajudar

os pro�ssionais
no gerenciamento

de tarefas.

• VBS – para estabelecer 
um mindset de Venda de 

Valor, segundo a Visão 
2022, destinada 

incialmente à área 
comercial e aos assistentes 

técnicos de P&D.

das competências necessárias ao negócio, o processo de 
análise de desempenho também será atualizado em 2016, 
inicialmente, para a liderança. O processo servirá de balizador 
para toda a evolução de carreira dos nossos profissionais.

Com base em critérios como tempo de casa, performance 
e perfil, oferecemos planos de recolocação no mercado de 
trabalho, para os casos de desligamentos não voluntários ou 
de preparação para a aposentadoria.

Para melhorar nossas práticas e garantir equipes motivadas 
e reconhecidas, o programa de bônus de remuneração 
variável foi estendido à média gerência, aos coordenadores 
e aos especialistas, deixando de premiar apenas a liderança 
e as gerências seniores.

Realizada a cada dois anos, a Pesquisa de Clima registrou um aumento significativo tanto em participação dos 
funcionários (94%) como no resultado de favorabilidade, que atingiu 72%, oito pontos acima do levantamento anterior, 
realizado em 2012. Esse desempenho demonstra a confiança nessa importante ferramenta de comunicação entre a 
empresa e seus empregados.

Pela primeira vez, as equipes dos Estados Unidos e do Uruguai, nossas unidades mais recentes, incorporadas ao negócio em 
2012, participaram da pesquisa, reforçando nosso trabalho de consolidação de gestão de pessoas e cultura.
Nosso objetivo é transformar os resultados do levantamento em ações de melhoria contínua, elevando o patamar de 
excelência em toda a empresa. Entre os 15 temas avaliados pela pesquisa, estão clareza e direcionamento, engajamento, 
recursos, suporte organizacional e oportunidades de desenvolvimento. Um dos itens mais bem avaliados foi a liderança, 
refletindo o investimento da empresa nos últimos anos nesses profissionais. Por outro lado, uma das melhorias sinalizadas 
foi a realização de conversas mais bem estruturadas sobre o desenvolvimento de carreiras no longo prazo.

A Pesquisa de Clima é realizada em todos os negócios do grupo Ultra e, como parte do processo de fortalecimento da visão 
multinegócios, foi ajustada para refletir esse importante direcionador. O levantamento serve para traçar um diagnóstico 
preciso de toda a companhia, com patamares alinhados e que permitam a análise conjunta dos resultados.

2012 2015

72%
64%

Satisfação dos 
funcionários - nível 
de favorabilidade

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

FERRAMENTAS DE GESTÃO

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
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A Oxiteno modernizou seu programa 
de trainees em 2015 incluindo ações de 
mentoria que englobam a capacitação 
dos líderes para interagirem com os 
jovens e a tutoria periódica que oferece 
orientações personalizadas.

Também intensificamos a divulgação 
do Programa Gente Trainee e Estágio 
por meio das redes sociais com a 
hashtag #iníciobrilhante, bem como 
nas principais feiras universitárias 
do país. No Facebook, a campanha 
alcançou mais de 16 mil pessoas 
e no Linkedin, mais de 100 mil 
visualizações. No México, o Programa 
Gente Trainee se iniciou em 2015 com 
duas contratações. 

Por entender que o alcance dos 
seus resultados e a qualidade dos 
relacionamentos de uma empresa 
estão conectados à sua capacidade 
de promover um ambiente adequado 
de diálogo e engajamento com os 
funcionários, a Oxiteno atua em 
diferentes frentes para reforçar seu 
posicionamento, estratégia e atributos 
de marca.

A diversidade é um tema importante 
na organização, que tem funcionários 
em nove países, valorizando o trabalho 
de equipes multiculturais. Nesse 
aspecto, a comunicação tem um 
papel fundamental para estabelecer 
vínculos, trocas de experiências e 

compartilhamento de melhores 
práticas. Canais e campanhas de 
comunicação conduzem e apoiam o 
processo de diálogo.

Em 2015, a fim de evoluir o sistema de 
comunicação na Oxiteno, a empresa 
conduziu reuniões (grupos focais) 
com cerca de 100 funcionários no 
Brasil, no México e nos EUA para 
identificar as necessidades, anseios 
e pontos de evolução na forma de se 
comunicar com este público. O projeto 
também serviu para aprofundar o 
entendimento de aspectos culturais a 
fim de ajustar o tom, a forma e os temas 
mais relevantes em cada região. A partir 
desse diagnóstico, algumas iniciativas 

foram implementadas em 2015 e novas 
ações orientarão a atuação em 2016.
Na comunicação entre a alta direção 
e os funcionários, promovemos o 
Diálogo Oxiteno, um café da manhã 
com o presidente, que acontece em 
âmbito global, e o encontro de líderes, 
um momento de interação entre a 
diretoria e a liderança (gerentes e 
coordenadores) que ocorre duas vezes 
ao ano. 

As campanhas de comunicação tratam 
de temáticas corporativas, como 
estratégia, posicionamento e cultura 
organizacional, além de apoiar diversas 
áreas na divulgação de programas e 
processos relevantes para todos.

Principais canais de comunicação interna:

Infox
Revista bimestral que 
destaca os grandes 
fatos da Oxiteno

Comunica 
Oxiteno
Comunicados 
corporativos e 
organizacionais

Diálogo Oxiteno 

Encontro do diretor-superintendente 
em cada unidade da Oxiteno

Rede de Agentes
Tem o objetivo de agilizar e 
melhorar o �uxo de comunicação 
dentro da Oxiteno. Em 2015, 43 
pro�ssionais colaboraram para
a rede com o envio de 211 
sugestões de pautas

Informativo 
SSMAQ
Boletins periódicos sobre 
questões de saúde, segurança, 
meio ambiente e qualidade

Face a Face
Reunião de Executivos – 
encontro anual da liderança 
para alinhamento estratégico

Vox
Intranet que reúne 
notícias, informações 
e documentos

DropsVox
Informativo que toda 
sexta-feira apresenta os 
destaques da semana

NOVOS TALENTOS COMUNICAÇÃO INTERNA



2013

G4-LA13 - Razão matemática 
da remuneração entre 
mulheres e homens - Brasil1

Gerentes

Coordenadores / Supervisores

Administrativos

Pro�ssionais Nível Superior

Pro�ssionais Nível Médio

Operacionais

Aprendiz

1,01

1,04

0,90

0,79

0,80

0,91

1,30

2014

0,95

1,04

0,90

0,82

0,79

0,93

1,23

2015

0,98

1,09

0,90

0,85

0,86

0,99

1,04

1. O indicador demonstra que, praticamente, não há diferença salarial entre mulheres
e homens na Oxiteno.

Taxa de rotatividade por gênero (%) Taxa de novas contratações por gênero (%)

2013
14,44

8,55

14,52

13,17

12,43

9,42

2014

2015

2013
19,05

11,12

16,77

14,10

15,54

10,27

2014

2015

2013
G4-LA1 - Desligamentos 
e contratações - Brasil

Número de desligamentos por gênero

Número de desligamentos por faixa etária

Masculino

Feminino

74

35

2014

105

41

2015

75

33

Número de contratações por gênero

Masculino

Feminino

101

56

121

56

90

55

Abaixo de 30 anos

Entre 31 e 50 anos

Acima de 50 anos

42

42

25

69

52

25

44

39

25

Taxa de rotatividade por faixa etária (%)

Abaixo de 30 anos

Entre 31 e 50 anos

Acima de 50 anos

17,18

8,59

8,84

22,89

9,17

7,47

17,63

6,41

7,10

Número de contratações por faixa etária

Abaixo de 30 anos

Entre 31 e 50 anos

Acima de 50 anos

93

60

4

115

61

1

102

43

-

Taxa de novas contratações por faixa etária (%)

Abaixo de 30 anos

Entre 31 e 50 anos

Acima de 50 anos

23,66

10,10

2,44

28,61

9,90

0,57

24,64

6,72

-

1. Em relação a força de trabalho, pode-se observar que no período de 2013 a 2015 não ocorreram grandes 
oscilações, mantendo-se o quadro de funcionários estável. Vale ressaltar que o número de desligamentos
e admissões no período foi proporcional, o que contribuiu para que o quadro �casse estável.
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A Política de Remuneração está alinhada à estratégia 
do negócio, com definição de regras, metodologias, 
conceitos e procedimentos internos que garantam
o nível de competitividade adequado para atração
e retenção de profissionais, sem fazer qualquer
distinção de gênero.



G4-LA6 - Taxas de lesões, 
doenças ocupacionais
e dias perdidos 1 2

Taxa de frequência (por 1.000.000 HHT)3

Taxa de dias perdidos x 1.000.000

Taxa de lesões4 / doenças ocupacionais

Número de óbitos

2015

10,07

61,07

0

1

2015

10,07

61,07

0

1

2014

8,12

92,07

0

0

2013

11,27

108,17

0

0

1. Não temos indicador de absentismo.
2. O sistema de registro de dados de saúde e segurança não discrimina os dados por gênero. 
3. Taxa de frequência é calculada a partir do número total de acidentes *1000.000 / HHT total.
4. Taxas de lesões incluem acidentes do trabalho e trajeto com e sem afastamento, ocorridos com 
funcionários próprios, terceiros e estagiários.
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SEGURANÇA
Saúde e segurança

Em 2015, o Ultra lançou um extenso plano de revisão dos 
estudos de análise de riscos e dos sistemas de proteção para 
combate a emergências para todas as empresas do Grupo. 
Parte desse modelo de gestão de risco foi incorporado ao 
Sistema Integrado de Gestão da Oxiteno (SIGO) a partir de 
2010, alinhado com as melhores referências mundiais. Nosso 
modelo também está baseado nas diretrizes da CCPS (Center 
for Chemical Process Safety – USA).

Nessa sistemática, os cenários de risco de uma unidade 
industrial são identificados e mapeados conforme a 
probabilidade (frequência) e a gravidade (consequência) 
dos eventos, utilizando a metodologia do APP/LOPA/AQR 
(Análise Preliminar de Riscos, Layer of Protection e Análise 
Quantidade de Riscos). Um destaque para esse programa foi 
a publicação da Matriz de Aceitabilidade de Risco do Grupo Ultra.

Na Oxiteno, iniciamos a revisão da análise de risco e do plano 
de atendimento a emergências em 2015 pela unidade de 
Mauá, a segunda maior da companhia. Em 2016, essa revisão 
será estendida para as demais operações da empresa no 
âmbito nacional. Nosso objetivo é expandir esse escopo 
para as unidades internacionais em 2017.

Também na planta de Mauá, com o apoio de uma 
consultoria, realizamos uma pesquisa sobre os valores 
relacionados aos aspectos de segurança, e o seu resultado 
deu origem ao programa Valores Inspirando Atitudes (VIA), 
que visa fortalecer o engajamento e conscientizar sobre a 
importância de um comportamento seguro. Estruturado 
no ano passado, o programa terá início em 2016 e envolve 
ações de sensibilização, capacitação da liderança e busca de 
novas ferramentas. Para fortalecer e dar mais foco aos temas 
de segurança, também foi criada a Gerência de Segurança 
de Processos na unidade, cujas atividades estavam antes 
vinculadas à Gerência de SSMA.

Buscamos também os melhores padrões globais. No fim de 
2014, a unidade de Triunfo foi a primeira a obter a certificação 
OHSAS 18.001, voltada a práticas de saúde e segurança. No 
ano passado, as unidades industriais de Camaçari também 
foram certificadas. Para 2016, o objetivo é obter a certificação 
para as unidades industriais de Mauá e Suzano.
Analisando os três últimos anos, é possível observar que 
a taxa total de dias perdidos em função de acidentes caiu 
enquanto a taxa total de frequência se manteve em patamar 
equivalente aos anos anteriores.

Como uma indústria química, a operação da Oxiteno inclui 
o trabalho com produtos com potencial risco à saúde. 
Adotamos todas as medidas preventivas e realizamos 
rigoroso acompanhamento médico dos funcionários, de 
forma que não há casos registrados de doença específica 
relacionada a esses produtos ou em relação ao ambiente de 
trabalho em nossas unidades. Reforçando nossas práticas, 
programas de higiene ocupacional voltados à prevenção 
da exposição do trabalhador são amplamente divulgados e 
difundidos pela empresa. G4-LA7.

ACIDENTE EM MAUÁ

Embora a Oxiteno tenha seu sistema de gestão estruturado 
para garantir a saúde e segurança dos seus funcionários, 
lamentavelmente, registramos uma fatalidade na unidade 
de Mauá em abril de 2015. Um acidente durante o 
descarregamento de um caminhão tanque de fenol vitimou 
um operador químico. 

A Oxiteno focou seus esforços nas ações de socorro imediato  
e na assistência necessária, e também ofereceu orientação 
psicológica à família do operador e aos funcionários da 
planta. O grupo de trabalho formado por especialistas e 
por representantes da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) concluiu que os ferimentos 

foram agravados pela falha de uso do equipamento 
de proteção individual (EPI), não utilizado conforme os 
procedimentos estabelecidos pela Oxiteno. As conclusões 
foram comunicadas ao Sindicato dos Químicos do ABC, 
à Delegacia de Polícia de Mauá e à Gerência Regional do 
Trabalho de Santo André. A análise criteriosa das causas 
do acidente serve para orientar medidas futuras de 
prevenção, evitando que casos semelhantes se repitam.

Todo o desdobramento, desde o acidente, da investigação e 
análise e da implantação das recomendações de melhoria, 
tem sido acompanhado pela alta administração da Oxiteno 
e da holding Ultrapar. 
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As unidades de Camaçari concluíram, em 2015, uma etapa 
importante para elevar o desempenho em segurança e, 
como resultado, há quase dois anos não registra acidentes 
de trabalho com afastamento. Em um trabalho que vem 
sendo realizado há três anos, as iniciativas buscam solidificar 
a cultura de saúde e segurança.

As ações estão baseadas em dois pilares, um pragmático, 
com atenção para as instalações e procedimentos 
adequados, e outro que visa reforçar o aspecto 
comportamental. Um diagnóstico realizado nas unidades 
de Camaçari avaliou as ferramentas existentes e concluiu 
que elas estão adequadas e atualizadas. Dessa forma, as 
ações buscaram valorizar as atitudes dos funcionários para 
potencializar o uso dessas ferramentas. 

A pesquisa avaliou quatro patamares, que também são 
estágios de maturidade de uma empresa nos aspectos de 
segurança: passividade, dependência, independência e 
interdependência. Em uma escala evolutiva, o ambiente 
parte de um cenário passivo, no qual as medidas de 
segurança são reativas após a ocorrência de acidentes, 
até um cenário de total interdependência, no qual os 
funcionários atuam de maneira integrada e entendem 
que a segurança depende de cada indivíduo e que 
todos devem cuidar de todos. Camaçari está no caminho 

ENGAJAMENTO EM CAMAÇARI

da fase mais madura, no estágio da independência, no 
qual os funcionários compreendem as boas práticas e se 
posicionam com mais atenção às demandas do dia a dia.

Para seguir evoluindo, foi implantada uma série de medidas 
como: implementação de processos para análise de riscos 
das tarefas, ações de reconhecimento do desempenho de 
segurança, reuniões periódicas de engajamento com 
os líderes e o programa Ciclo de Aprendizado Vivencial 
(CAV), voltado à média liderança, cujo pano de fundo é o 
ambiente de trabalho seguro. Em uma iniciativa chamada 
Atitude Segura, reunimos pequenos grupos para discussão 
a partir do ponto de vista do autoconhecimento e da sua 
importância para despertar o comportamento seguro.

O trabalho também incluiu a revisão e modernização de 
EPIs e o desenvolvimento de planos de ação para terceiros, 
com reuniões bimestrais para falar sobre o tema e examinar 
os indicadores. 

Em 2015, os projetos na área de segurança receberam 
uma parte considerável dos investimentos aprovados 
para Camaçari (10%). A equipe de segurança também foi 
reforçada. Para 2016, dois novos planos de ação devem ser 
executados dando continuidade a esse trabalho.

Segurança de Processo

A Oxiteno adota o Modelo de Gerenciamento de Segurança 
de Processo Baseada em Risco (SPBR), com o objetivo de 
incorporar diretrizes, programas, auditorias e avaliações nos 
processos industriais das unidades operacionais. O sistema 
identifica os riscos associados aos processos, estabelece 
mecanismos que impedem ou reduzem a possibilidade de 
se materializarem e cria condições para o controle do 
seu impacto. 

É um modelo adotado de forma corporativa e aplicado a 
todas as unidades da Oxiteno. As operações do Uruguai e 
dos Estados Unidos, as mais novas da Oxiteno, adquiridas em 
2012, estão em fase de integração a esses processos.

A partir de programas de melhoria contínua, implantamos 
novas barreiras de proteção em diversos procedimentos da 
companhia em 2015. Esse trabalho integra nosso modelo de 
camadas de proteção da gestão de segurança e mitigação 
de riscos, baseado em barreiras que protegem as instalações 
de eventos indesejados. Essas barreiras podem ser grupos 
de equipamentos, acessórios, instrumentos, dispositivos 
mecânicos ou ações de controle. São camadas que 
funcionam de forma independente, e a falha de uma delas 
não deve causar danos às demais. 

O procedimento de gerenciamento de mudança 
previne os riscos e impactos acarretados por mudanças 
realizadas nas instalações industriais e uniformiza os 
procedimentos com base em conceitos específicos e 
nas boas práticas internacionais.

Série de iniciativas que unem atenção 
para as instalações e o aspecto 
comportamental tem se tornado 
modelo nas práticas de segurança.
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Para aumentar o grau de excelência, organizamos um encontro inédito focado 
nos aspectos de segurança do óxido de eteno, produto de alta periculosidade. 
Realizado em Mauá, em agosto, o 1º- Workshop EO teve a participação de 
especialistas de todas as áreas e unidades, inclusive internacionais, para 
potencializar a troca de experiências e aumentar o grau de excelência dos 
processos. A unidade do México também reproduziu um minievento sobre o 
tema para transmitir as práticas e aprendizados em suas três unidades locais.

A Semana de Saúde e Segurança (Semana de Seguridad, 
Calidad y Salud) é aberta à comunidade do entorno nas 
unidades do México. Estudantes, professores da academia, 
familiares dos funcionários e clientes participaram de 
palestras, jogos e oficinas. Também há orientações sobre 
os programas de segurança e de alerta à comunidade em 
caso de incidentes. Um dos objetivos é a aproximação 
com as comunidades, estabelecendo um canal aberto 
de comunicação. O evento é realizado em conjunto com 
empresas vizinhas aos empreendimentos da Oxiteno nas 
três plantas no país.

Como parte das iniciativas de responsabilidade social 
em Camaçari, funcionários da Oxiteno participam como 
voluntários em aulas e palestras sobre segurança em quatro 
escolas da região. Eles compartilham suas experiências e 
dicas para um comportamento seguro em casa, nas ruas, nos 
cinemas, entre outros ambientes. Filhos dos funcionários 
também são convidados a visitar as instalações da fábrica e 
passam por ações de educação sobre saúde e segurança. O 
benefício dessa abordagem é duplo, com a multiplicação 
de boas práticas na comunidade e maior engajamento dos 
funcionários com o tema.

PROJETO TAMBÉM ENVOLVE
COMUNIDADE EM CAMAÇARI

COMUNIDADE PRESENTE EM 
AÇÕES DE SEGURANÇA NO 
MÉXICO

SEGURANÇA EM ÓXIDO DE ETENO
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MEIO AMBIENTE G4-15
Uso dos recursos 
naturais

Temos um sistema de gestão ambiental 
maduro e certificado pela norma 
internacional ISO 14.001 desde 2001 
nas unidades do Brasil, e com planos 
em andamento para certificação das 
unidades internacionais do México 
e Uruguai. Baseados em diretrizes 
internacionais, priorizamos o uso de 
tecnologias limpas e eficientes, o que 
tem resultado em aperfeiçoamento 
contínuo dos nossos processos.

Somos signatários do Programa 
Atuação Responsável, da Associação 
Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim) no Brasil. Nos demais países 
onde atuamos, participamos de 
programas equivalentes, uma iniciativa 
ligada ao programa Responsible 
Care do Conselho Internacional das 
Associações da Indústria Química 
(ICCA, na sigla em inglês), destinada 
a demonstrar seu comprometimento 
voluntário com a melhoria contínua 
do desempenho em saúde, segurança 
e meio ambiente G4-16.

Em nossos processos internos, 
buscamos aumentar a produtividade 
ao mesmo tempo que reduzimos 
o desperdício de recursos 
naturais. Mantemos um sistema 
de monitoramento e controle do 
desempenho operacional que 
permite atuar de forma imediata 
e contínua nas operações, além 
de ações para redução dos gases 

de efeito estufa e outras emissões 
atmosféricas; reutilização de água; 
adoção do programa Seis Sigma 
para melhoramento dos índices  
e redução de impactos ambientais;  
e desenvolvimento de fornecedores 
e prestadores de serviço para  
melhor aproveitamento e tratamento 
de resíduos.

Faz parte da nossa estratégia 
desenvolver e oferecer ao mercado 
soluções mais sustentáveis em 
produtos e serviços por meio do 
conceito Greenformance, incluindo 
a aplicação da ferramenta de ACV 
(Avaliação de Ciclo de Vida), que nos 
auxilia na escolha de melhores rotas 
de obtenção de matérias-primas (leia 
mais na página 26).

Um exemplo do compromisso em 
avançar nas práticas socioambientais 
e inovar em produtos com menor 
impacto é o trabalho desenvolvido na 
planta-piloto no centro de pesquisa 
e desenvolvimento de Mauá (SP), 
que desenvolve projetos de novos 
produtos antes da fabricação em 
escala industrial. O centro realizou 
um estudo para avaliar o consumo 
de recursos naturais nas linhas de 
produção. O trabalho identificou novas 
oportunidades de redução do uso de 
insumos como álcool e energia elétrica. 
A unidade obteve, por exemplo, uma 
economia de 200 litros por mês, ao 

reutilizar a água usada na lavagem de 
equipamentos e higienização. Uma 
vez concluída a avaliação detalhada 
dos resultados do projeto, a intenção é 
adotá-lo em outras unidades e centros 
de estudos da Oxiteno. 

Também somos membros da RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), 
organização não governamental com 
sede na Malásia e que busca boas 
práticas para a produção do óleo de 
palma, um dos ingredientes mais 
consumidos no mundo, de forma a 
promover seu crescimento sustentável 
(leia mais na página 26).



2013
G4-EN8 - Total de água 
retirada por fonte (m3)1, 2

Brasil

México

Uruguai

Andina

Águas pluviais4

E�uentes de outras organizações5

Volume total de água retirada

Águas subterrâneas

Abastecimento municipal 
ou de outras empresas

13.520

68.953

-

-

2014

844

64.566

-

-

49.506

692.011

49.838

791.778

03

69.077

53.078

-

2015

82.473 65.410 122.155

3.821.584 4.471.318 4.613.612

55.892

774.950

Brasil

México

Uruguai

Andina

3.682.370

65.957

-

73.257

4.645.574

4.340.542

70.280

-

60.496

5.378.343

4.457.807

75.383

34.652

45.770

5.566.609

1. Todas as unidades do Brasil, México, Venezuela e Uruguai, exceto Estados Unidos.
2. Não há retirada de água super�cial, incluindo áreas úmidas, rios, lagos e oceanos.
3. Em 2015 não houve captação de água subterrânea em nenhuma das Unidades no Brasil.
4. Considera apenas a planta Oleoquímica, de Camaçari.
5. Considera apenas a planta de Mauá, por meio do Projeto Aquapolo.
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ÁGUA

Preocupada com a sustentabilidade 
em todos os seus processos, a Oxiteno 
comemora o resultado dos seus 
esforços para a redução do consumo, 
aproveitamento e reúso de água.

Na Oxiteno, a água é utilizada em 
processos produtivos para geração 
de vapor, resfriamento de processos, 
lavagem de equipamentos, na 
composição de produtos, entre outros. 
No total são 5,5 milhões de m3/ano 
provenientes de aquíferos superficiais 
ou subterrâneos, de poços profundos, 
da captação de água de chuva, ou 
seja, diretamente da natureza, ou de 
terceiros e de reúso. 

Do total consumido, parte evapora, 
parte fica contida em nossos produtos, 
e o restante, cerca de 50%, vira efluentes 
líquidos que são 100% tratados em 
estações próprias da Oxiteno ou de 
empresas especializadas, como é o 
caso de unidades localizadas dentro 
de polos industriais com uma estação 
de tratamento para todas as empresas.
Após o tratamento e verificação do 
atendimento dos padrões de qualidade 
exigidos, devolvemos a água para a 
natureza. Existe a preocupação de que 
o tratamento desses efluentes seja 
superior ao exigido pela legislação.

Dessa forma, a Oxiteno devolve para 
a natureza cerca de 98% da água 
utilizada em seus processos, os 2% 
restantes ficam contidos nos produtos 
que são vendidos para nossos clientes. 
50% (2,1 milhões m3/ano) são tratados 
e devolvidos ao meio ambiente com 
qualidade superior à legislação, e o 

restante volta para a natureza por 
evaporação. E assim, fecha-se o ciclo 
da água.

Em todas as nossas plantas, buscamos 
sempre a excelência operacional. 
Trabalhamos continuamente na 
otimização do balanço hídrico, com 
o reaproveitamento de condensado 
de vapor, lavagem de equipamentos 
com spray ball (equipamento que 
melhora a eficiência de lavagem 
e otimiza o consumo de água) e 
vapor, reúso direto de água não 
contaminada para resfriamento de 
processos, captação de água de chuva. 
Além disso, também consumimos 
água de reúso de esgoto tratado (15% 
do total consumido, G4-EN10).

Em Camaçari, a planta da Oleoquímica 
capta água da chuva para uso nas 
torres de resfriamento. Com a maior 
quantidade de chuvas no ano 
passado, essa captação aumentou 
quase 12% (G4-EN8).

Na nova unidade de etoxilação 
em Coatzacoalcos, o sistema de 
resfriamento dos reatores dispensa 
o uso de água de resfriamento, de 
acordo com os mais avançados 
princípios de sustentabilidade.

Em 2015, em San Juan del Río, um 
trabalho de melhoria na sua estação 
de tratamento de efluentes elevou a 
qualidade da água devolvida para o 
meio ambiente.

Oxiteno integra projeto inovador em Mauá

Para atender à crescente demanda de água, o Polo Petroquímico de Capuava, 
localizado no ABC Paulista, onde está localizada nossa unidade de Mauá, deu 
início a um projeto inovador, há cinco anos, focado no reúso de água que, hoje, 
garante o abastecimento de água que o condomínio industrial precisa. 

O Projeto Aquapolo reúne as empresas do polo e a Sabesp, com investimentos de 
R$ 360 milhões para a construção de uma adutora de 17 quilômetros de extensão 
e 3 quilômetros de redes de distribuição. Essa rede permite o abastecimento 
desde a Estação de Tratamento de Esgotos do ABC, origem da água utilizada. Para 
garantir a qualidade do recurso para o uso industrial, a água passa por cuidadoso 
sistema de purificação que inclui tanques de decantação, reatores biológicos e 
métodos de ultrafiltração. Graças a isso, 97% de toda a água que a unidade da 
Oxiteno em Mauá consome vem desse processo.

Por meio da iniciativa, as indústrias deixam de consumir até 450 milhões de litros 
de água tratada, ampliando a oferta para a comunidade local. A economia de água 
potável corresponde ao consumo de 500 mil habitantes. Além disso, reaproveita 
um recurso que seria devolvido à natureza na forma de efluentes.

2013G4-EN10 - Água reciclada e reutilizada

Volume de água reciclada e reutilizada (m3)1, 2 

Percentual de água reciclada e reutilizada em relação 
ao total de água retirada3

741.517

17%

2014

841.616

16%

2015

830.842

15%

1. Considera as unidades Mauá e Oleoquímica (uma das unidades de Camaçari), unidades nas quais existem mensuração desse volume.
2. Água de reúso: água de chuva coletada nos telhados e e�uentes reutilizados provenientes de outras organizações.
3. O indicador representa a quantidade de água reutilizada nas duas unidades dividida pela quantidade de água total
retirada pela Oxiteno (Brasil, México, Uruguai e Venezuela).
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ENERGIA

Nosso consumo de energia em relação à produção vem 
mantendo um nível semelhante nos últimos três anos, e, em 
2015, foi de 6,2 gigajoules por tonelada de produto. 

Algumas iniciativas ajudaram a reduzir o consumo dos 
recursos naturais. Em Mauá, a substituição de dois trocadores 
de calor, além de ampliar a eficiência na geração de vapor, 
resultou em uma economia de R$ 200 mil/mês. Nesse 
processo de melhoria contínua, também houve a troca de 
catalisadores da unidade de óxido de etileno em Camaçari, 
com impacto positivo também na emissão de Gases de 
Efeito Estufa (GEE).

A prática de reaproveitar gases residuais de empresas 
vizinhas como fonte de energia para gerar vapor nos ajuda 
a diminuir o consumo de energia, além de reaproveitar um 
coproduto que seria desperdiçado. Em Mauá, 80% do vapor 
consumido é oriundo desse tipo de processo.

Também estamos buscando mais eficiência no consumo de 
combustíveis fósseis das caldeiras. Em 2016, duas caldeiras 
serão reformadas em Mauá para que possam ser ajustadas 
para operar com quantidades menores de geração de vapor. 

Hoje, os equipamentos precisam gerar uma quantidade 
mínima de produção, e pode haver desperdício, caso não 
seja necessário um volume tão grande.

2013G4-EN5 - Intensidade energética1, 2

Energia consumida (GJ / t produto) 6,2

2014

6,0

2015

6,2

1. Consumo considera todas as unidades do Brasil, México, Venezuela e Uruguai, exceto Estados Unidos. 
2. Combustíveis utilizados para geração de energia (vapor), combustíveis utilizados em fontes móveis (geradores, caminhões, 
veículos), energia elétrica e vapor importado.
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O Programa de Monitoramento e Redução das Emissões 
Atmosféricas, iniciado em 2008, possibilitou à empresa 
aprimorar o indicador de emissões de CO2. O programa 
também monitora a redução das emissões atmosféricas 
dos poluentes de efeito local; de material particulado (MP); 
de óxidos de enxofre (SOx); óxidos de nitrogênio (NOx); 
monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis 
(COV). Além disso, inclui a avaliação do comportamento das 
emissões na qualidade do ar com o estudo de dispersão 
dos poluentes.

Nos últimos anos, o programa de monitoramento e redução 
e a adoção de tecnologias mais limpas, possibilitou a redução 
do volume de emissões atmosféricas em cerca de 30%.

Como coproduto da produção de óxido de eteno, 
geramos CO2, que é vendido a empresas vizinhas. É o que 
ocorre na unidade de Mauá, com a venda do CO2 para 
White Martins, que comercializa o gás para seus clientes. 
Em Camaçari, essa parceria comercial deu início a um 
projeto com estrutura de coleta, compressão e transporte 
do CO2 originado na reação de produção de óxido de 
etileno na planta da Oxiteno para a White Martins. O 
projeto tem previsão para entrar em funcionamento 
em meados de 2016 e contará com uma venda inicial 
prevista de 80 mil toneladas de CO2.

Nesse processo de melhoria contínua, também houve a 
troca de catalisadores da unidade de óxido de etileno em 
Camaçari, com impacto positivo também na emissão de GEE.

Nossos esforços contribuíram para a redução da intensidade 
das nossas emissões de GEE em quase 7%, quando 
comparada ao ano anterior. Devido à metodologia ISO 
14064-1, utilizada para cálculo do inventário de GEE, as 
emissões evitadas por meio de dois grandes projetos 
nas unidades de Camaçari e Mauá não são computadas na 
intensidade da empresa. Esses dois projetos contabilizam a 
melhoria obtida por meio de outra metodologia (AMS III-Q 
- Projetos de recuperação de energia) aprovada pela ONU.

Desde 2010, contabilizamos 384.757 toneladas de CO2e 

que deixaram de ser lançadas na atmosfera. Em 2015, 
houve uma redução do volume de emissões evitadas, se 
comparado ao desempenho ano a ano. Isso aconteceu 
por conta da redução do fornecimento de vapor ou tail gas 
(gás residual do processo produtivo do negro de fumo, 
pigmento derivado do carbono), ambos adquiridos e 
reaproveitados a partir de coprodutos de empresas vizinhas.

A gestão de emissões GEE da Oxiteno foi destacada pelo 
CDP (Carbon Disclosure Project), um reconhecimento a 
nossas práticas corporativas na atuação na gestão das 
mudanças climáticas.

2013G4-EN18 - Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)1

Intensidade de GEE (tCO2e / t produto) 0,46

2014

0,47

2015

0,44

1. Considera as unidades: Brasil, México, Venezuela e Uruguai, exceto Estados Unidos. Contabilização dos escopos 1 e 2
(emissões diretas e emissões indiretas). Gases contabilizados: CO2, CH4, N2O e HCFCs.

2013G4-EN19 - Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)1, 2

Redução de emissões de CO2 (tCO2e) 72.922

2014

70.242

2015

59.529

1. Utilizamos a metodologia UNFCCC - AMS III-Q.
2. Considera as reduções de emissões de GEE obtidas para emissões diretas (escopo 1), em Mauá, e emissões indiretas, provenientes 
da aquisição de energia (escopo 2), em Mauá e Camaçari. Há outros projetos de redução nas demais unidades, mas esses são
os únicos contabilizados no indicador, pois têm metodologia certi�cada por uma entidade externa para a contabilização.

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
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Cadeia de
VALOR

Gestão de
fornecedores

Desenvolvimento local
e outras indústrias

A Oxiteno faz parte de uma cadeia 
de valor que se inicia nas fontes 
de suprimentos e chega, por 
meio dos seus clientes, até os 
consumidores finais. Como indústria 
B2B fornecedora de produtos e 
serviços químicos, servimos a uma 
variedade de segmentos como os de 
cosméticos, materiais de limpeza e 
higiene, petróleo, combustíveis, tintas 
e revestimentos, alimentos, insumos 
agrícolas. G4-EC8.

Na nossa estratégia de negócios, o cliente deixa de ser visto como um comprador 
de matérias-primas: ele se torna o centro do negócio. É para ele que aprimoramos 
nossas práticas, pesquisamos tendências e investimos em inovação de produtos 
e serviços. Assim, passamos a compartilhar os mesmos valores, o que nos coloca 
em posição de vantagem em um mercado cada vez mais competitivo.

Isso pode ser exemplificado pela intensificação, nos últimos anos, dos convites 
para participarmos de projetos de cocriação. Nossos clientes passaram a nos 
chamar com exclusividade para desenvolver soluções por conta da nossa 
agilidade comercial e capacidade de inovação.

Também faz parte do relacionamento com nossos clientes a busca constante 
por melhoria nos nossos processos em quesitos como uniformidade, qualidade, 
agilidade, saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade. As nossas 
certificações também atendem à demanda do mercado cada vez mais exigente.

Compramos insumos naturais e sintéticos para atender ao desafio de desenvolver 
produtos de menor impacto socioambiental. Contamos com cerca de 260 
empresas fornecedoras, com as quais estabelecemos um relacionamento 
baseado na criação de valor. 

Nesse sentido, interessamo-nos por seu desenvolvimento técnico, sua adesão 
a normativas legais e sua melhoria contínua, e utilizamos o sistema de 
gerenciamento Quality Modulo Oracle para identificação e acompanhamento 
das questões de sustentabilidade. Em 2015, 61% dos novos fornecedores 
passaram por essa análise. G4-EN32.

Nossa Política Interna de Qualificação de Fornecedores monitora e estabelece 
metas. Se o desempenho fica abaixo do patamar exigido, apoiamos o fornecedor na 
implementação de planos de ação. Uma matriz de risco classifica 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.

Também priorizamos os negócios com fornecedores locais. Com base nos dados 
de 2015, 91% das compras de insumos foram realizadas com empresas dentro 
do território nacional. G4-EC9.

Há uma série de exigências refletidas para os fornecedores, conforme seu 
segmento de atuação, nos seguintes documentos:

• Questionário de autoavaliação: documento com 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 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).

CLIENTES

FORNECEDORES G4-12



O produto é transferido de 
Camaçari rumo a Macaé

em veículos-tanque.

Operação do novo centro de 
distribuição em Macaé - RJ

Na cidade �uminense, o 
conteúdo dos tanques dos 
veículos é transferido para 

pequenos tanques de 
armazenamento, localizados

no centro de distribuição.

Diante da solicitação,
os produtos são envasados

e rapidamente chegam
ao cliente.
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Dentro do Plano de Gestão da Distribuição, a Oxiteno trabalha no acompanhamento e no desenvolvimento dos parceiros 
de transporte. Por meio da certificação SASSMAQ, do programa de qualificação e manutenção de fornecedores logísticos, 
ou por auditorias periódicas, promovemos a melhoria no relacionamento e maior clareza dos valores e diretrizes da empresa. 
O desempenho dos fornecedores em um grupo de indicadores-chave é avaliado trimestralmente e, a cada dois anos, 
reconhecemos aqueles que mais se destacaram. 

Zelar pela segurança é uma das prioridades nesse relacionamento. O processo conta com auditorias periódicas desse 
requisito desde 2011, e os resultados mostram que estamos no caminho certo, pois o índice de acidentes caiu de, 47 casos 
naquele ano, para 11 em 2015.

Em 2015, a Oxiteno desenvolveu um ciclo de palestras motivacionais para os parceiros comerciais da área de Distribuição 
com o objetivo de maximizar as competências, abordando temas ligados ao comportamento e estabelecendo relações 
com o universo das vendas.

Outro encontro reuniu todos os fornecedores de frete rodoviário para falar das atualizações do programa PS Frete. Entre os 
benefícios, está um melhor gerenciamento e transparência dos pagamentos. Também colocamos em funcionamento o 
Oxionline, ferramenta que facilita o cadastramento dos pedidos de compra no sistema da Oxiteno, com ganhos de tempo 
e eficiência para ambos os lados.

Nossa base de fornecedores logísticos inclui cerca de 60 empresas. No Brasil, 5 parceiros de distribuição atendem cerca 
de 5 mil clientes, atingindo 90% do mercado.
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O processo de melhoria contínua contribui com o aumento da eficiência, 
redução de custos e de impacto ambiental no processo logístico. Confira 
algumas das medidas implantadas em 2015:

• A entrega de tambores metálicos já paletizados foi implementada na unidade de 
Mauá. Isso aumentou a segurança do processo e reduziu o tempo da operação. O 
número de tambores descarregados saltou de 1,66 por minuto para 8 por minuto.

• A unidade de Camaçari concluiu a instalação de equipamentos que viabilizam 
o envase de certos itens em embalagens de 1 mil e 1,5 mil quilos. As big-bags 
atendem a um pedido dos clientes, que antes, recebiam os produtos em 
embalagens de 25 quilos e facilitam o transporte.

• A Unidade de Mauá continuou o investimento na renovação da frota dedicada 
ao transporte de óxido de eteno com a compra de um novo carro-tanque e 
de três cavalos mecânicos (a parte motorizada do conjunto). Os ganhos são: 
aumento de 75% na capacidade de carga transportada e redução de 30 para 7 
dias o período de manutenção. O novo processo também reforça a segurança: 
o tanque possui sistema antitombamento, câmbio automático, freios de última 
geração, além de  revestimento de manta balística, capaz de suportar o impacto 
de armas de grosso calibre e impedir o vazamento do produto.

• Em Camaçari passamos a utilizar isotanques para o transporte marítimo de 
produtos. Saltamos de tambores de 200 litros para tanques de 25 mil litros. Além 
da vantagem do aumento da capacidade, o isotanque é reutilizável após lavagem 
e oferece uma redução de custos e no uso de recursos naturais.

• A Oxiteno inaugurou um centro de armazenagem e distribuição em 
Macaé (RJ), polo da indústria de petróleo brasileira, reduzindo em até 
7 vezes o tempo de entrega de seus produtos e com estimativa de 
economia de R$ 2,5 milhões ao ano (leia mais na página 36).

FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTAQUES DE LOGÍSTICA
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