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PRODUTOS E SERVIÇOS
Inovação como prioridade: Produtos 
Ecoeficientes, Segurança de Produto. 

Evoluções no portfólio:  Agroquímicos, 
Cuidados Pessoais e Limpeza Doméstica 
e Institucional, Petróleo e  Gás  e Tintas e 
Revestimentos.

PESSOAS
Crescendo junto com o negócio: Ciclo 
de Gestão de Pessoas, Desenvolvimento 
constante.

MEIO AMBIENTE
Cada vez mais ecoeficiente: consumo de 
energia, gestão de emissões, uso responsável 
da água, resíduos.

SEGURANÇA
Buscando a melhoria contínua: segurança 
certificada, comportamento seguro em pauta.

CADEIA DE VALOR
Atuação em parceria: foco no cliente, 
alavancando a cadeia de Suprimentos, 
Canal de Vendas/Distribuição, Comunidades 
do entorno.

A  OX I T E N O
Destaques 2016, do Brasil para o mundo, 
presença em setores diversificados, Prêmios e 
Reconhecimentos, Governança (nova forma de 
conduzir o negócio e Política de Gestão).

S O B R E  O  R E L ATÓ R I O
Apresentação de pilares e temas materiais.

M E N S A G E N S  D E
L I D E R A N Ç A

S U MÁ R I O  D E
CO N T E Ú D O  G R I

P I L A R E S  D E  S U S T E N TA B I L I DA D E
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M E N S A G E N S  DA  L I D E R A N Ç A

Avançando juntos
Mensagem do Diretor Presidente do Ultra

Perseguimos no Ultra o objetivo de ser protagonista 

e referência mundial em multinegócios. E a Oxiteno é 

parte importante dessa visão. Como nossa operação 

na indústria química, a Oxiteno complementa nossas 

expertises e nos permite levar nossos negócios a 

novas geografias, com atuação na América Latina e 

nos Estados Unidos.

Apesar dos desafios do ano, mantivemos o 

foco no planejamento estratégico e celebramos 

importantes resultados, especialmente no avanço 

da internacionalização. A construção da nova planta 

em Pasadena (EUA) deve ser concluída ainda em 

2017, comprovando a força da nossa estratégia e, 

mais uma vez, a resiliência dos nossos negócios. A 

expansão permitirá à Oxiteno competir com maior 

efetividade no importante mercado de tensoativos 

norte-americano. 

Também mantemos o foco no desenvolvimen-

to de nossos profissionais. Como parte dessa agen-

da, definimos o Modelo de Competências Ultra em 

2016, que sustenta a visão de futuro e cria critérios 

comuns para a evolução dos líderes. Competências 

como mentalidade multinegócios, autonomia com 

responsabilidade, visão sistêmica, orientação para o 

cliente e foco em resultados privilegiam o desenvol-

vimento da prontidão de pessoas e reforçam a meri-

tocracia. Também oferece aos nossos colaboradores 

a oportunidade de avançar no desenvolvimento de 

suas carreiras. 

Demos continuidade, ainda, ao Projeto Integração 

Ultra, que trabalha o alinhamento dos processos e 

sistemas entre os negócios. A Oxiteno é o primeiro 

negócio da Companhia a ter um novo ERP (software 

de gestão) implantado até 2018. Essa mudança con-

tribui para uma organização cada vez mais integrada 

e sinérgica, sempre levando em conta as particulari-

dades de cada negócio.

As nossas iniciativas nos motivam a fazer do 

Ultra uma companhia com equipe de alto de-

sempenho, referência de negócio ético, saudá-

vel financeiramente e altamente comprometida 

com a sociedade e o  meio ambiente. 

Nossa missão

THILO MANNHARDT

Diretor Presidente do Ultra

As nossas iniciativas nos motivam a fazer 

do Ultra uma companhia com equipe 

de alto desempenho, referência de 

negócio ético, saudável financeiramente 

e altamente comprometida com a 

sociedade e o  meio ambiente.



M E N S A G E N S  DA  L I D E R A N Ç A

Avançando rumo à Visão 2022
Mensagem do Diretor Superintendente da Oxiteno

G4-1Movimentos importantes em 2016 nos permi-

tiram avançar na consolidação de nossa Visão 2022, 

que almeja tornar a Oxiteno referência mundial em 

tensoativos e suas aplicações. Dando sequência à es-

tratégia de crescimento internacional, priorizamos a 

execução do projeto de expansão nos Estados Uni-

dos, cuja nova planta de alcoxilação, em Pasadena, 

começará a operar ao final 2017. A estratégia incluiu a 

expansão de nossas atividades comercial e de pesqui-

sa e desenvolvimento no país com a inauguração de 

um escritório comercial em Houston e a formalização 

de uma parceria inédita com a University of Southern 

Mississippi para a instalação de nosso laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimento no campus de Hatties-

burg. Outro destaque das operações internacionais 

veio do Uruguai, com o amadurecimento da opera-

ção industrial e resultados comerciais consistentes.  

Para fazer frente ao momento que vive a compa-

nhia, também começamos a desenhar um novo mo-

delo operacional, que combina uma estrutura global 

a estruturas totalmente dedicadas às três principais 

regiões em que estamos presentes: Mercosul; Esta-

dos Unidos e MAC (México, Andina e Caribe). Com o 

projeto, nosso modelo de governança se torna mais 

robusto, o que, com certeza, nos dará agilidade nas 

tomadas de decisão. 

Como um dos principais direcionadores do negó-

cio, o foco dado à inovação garantiu um número re-

corde de lançamentos em 2016. Foram 66 novas solu-

ções, muitas delas resultado de iniciativas de cocriação 

com nossos clientes, movimento que vem ganhando 

força na Oxiteno e que demonstra nosso propósito 

em prover soluções inovadoras e sustentáveis para a 

vida das pessoas e gerar valor compartilhado para os 

clientes e seus consumidores. Para impulsionar essas 

parcerias, começamos a promover uma série de en-

contros batizada de Innovation Days nas indústrias do 

segmento de Cuidados Pessoais e Limpeza Domésti-

ca e Institucional, onde conhecemos a estratégia fu-

tura dessas empresas e identificamos oportunidades 

de colaboração. Também vale destacar o conceito 

Greenformance, que estimula o uso de maté-

rias-primas renováveis, o cuidado com o meio 

ambiente e a promoção da saúde e do bem-estar 

em nossos processos de P&D para o desenvolvi-

mento dos nossos produtos , garantindo que cada 

vez mais sejamos capazes de disponibilizar ao mer-

cado produtos ecoeficientes, ou seja, formulações 

JOÃO BENJAMIN PAROLIN

Diretor Superintendente da Oxiteno

Greenformance
O conceito Greenformance que estimula 

o uso de matérias-primas renováveis, 

o cuidado com o meio ambiente e a 

promoção da saúde e do bem-estar 

em nossos processos de P&D para o 

desenvolvimento dos nossos produtos…TROCAR IMAGEM
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Ultra, revisitamos nossa análise preliminar de riscos 

e estruturamos planos de ação para implantar novas 

barreiras de proteção, permitindo um controle 

mais efetivo dos riscos operacionais mapeados. As 

unidades industriais investiram, ainda, em programas 

para consolidar a cultura de segurança entre os 

funcionários da Oxiteno e os prestadores de serviço, 

com diversas práticas voltadas ao comportamento 

seguro. Refletindo nosso compromisso com o tema, 

os indicadores de acidentes de trabalho registraram 

melhorias em todas as unidades da empresa. 

 Nosso modelo de gestão de pessoas foi novamen-

te reconhecido pelo mercado. Mantivemos a certifica-

ção Top Employers Brasil e seguimos como uma das 

Melhores Empresas para Você Trabalhar, ranking da 

revista Você S/A. Em 2016, lançamos uma plataforma 

on-line de capacitação profissional. As formações para 

biodegradáveis, concentradas e provenientes de fon-

tes renováveis, entre outros atributos. 

O uso responsável dos recursos naturais e a preo-

cupação com a redução de impactos também vêm 

norteando diversas iniciativas de sustentabilidade em 

nossas plantas industriais. Em 2016, na unidade de Ca-

maçari, demos início a uma parceria para comercializar 

o CO
2
 gerado durante a produção de óxido de etile-

no, evitando as emissões na atmosfera. A expectativa 

é vender 80 mil toneladas de CO
2
 anualmente. Além 

disso, também fomos reconhecidos mundialmente 

pela organização Carbon Disclosure Project (CDP) por 

nossa gestão ambiental hídrica e, por meio do Ultra, 

pela gestão das mudanças climáticas. 

Outra frente em que registramos avanços 

significativos ao longo do ano foi a da segurança. 

Em um projeto que envolveu outras empresas do 

líderes e demais profissionais também têm buscado 

consolidar competências que atendam à estratégia 

da empresa, com foco na perspectiva multinegócios.  

Por nossos resultados econômico-financeiros, fomos 

eleitos, em 2016, como a melhor empresa do setor de 

Química e Petroquímica do prêmio Melhores e Maiores, 

da revista Exame. Visando à sustentabilidade do negó-

cio, daremos continuidade à estratégia de expansão in-

ternacional combinada a ações de eficiência e controle 

de custos, essenciais para mantermos nossa trajetória de 

crescimento mesmo em um contexto externo delicado, 

com a crise econômica do Brasil e outros cenários ad-

versos na América Latina. Manteremos, ainda, o com-

promisso com a evolução contínua de nosso time de 

profissionais, com o meio ambiente e a segurança de 

nossos processos, certos de que todos esses elemen-

tos são imprescindíveis para a perenidade da Oxiteno.
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Pelo terceiro ano consecutivo, apresentamos o 

Relatório de Sustentabilidade da Oxiteno, que 

reúne as principais informações sobre a estratégia 

da companhia e seu desempenho em 2016 a 

partir de uma perspectiva ampla, que abrange as 

esferas econômica, social e ambiental. Mais uma 

vez, o documento atende aos parâmetros de relato 

estabelecidos pela Global Reporting Initiative (GRI), 

em sua versão G4, opção Essencial. De periodicidade 

anual, o documento abrange o período de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro de 2016. G4-28, G4-29, 

G4-30 e G4-32

A gestão da sustentabilidade na Oxiteno segue 

as diretrizes definidas pelo Ultra, alinhadas em cinco 

grandes pilares: Produtos e Serviços; Pessoas; Segurança; 

Meio Ambiente; e Cadeia de Valor. A organização do 

nosso relatório se baseia nesses pilares, e o conteúdo 

do documento traz nossos principais resultados do ano 

relacionados aos nove temas considerados relevantes 

para a Oxiteno e seus públicos de relacionamento. 

Os temas foram levantados durante um processo de 

materialidade realizado em 2015, que contou com 

a escuta de mais de 300 pessoas, entre funcionários, 

fornecedores, clientes e comunidades, e a análise de 

documentos estratégicos da empresa e de seu setor 

de atuação. G4-18, G4-24, G4-25, G4-26 e G4-27

Aprimoramos o relatório a cada ano a partir dos 

feedbacks que recebemos e dos aprendizados de 

cada processo. Assim, decidimos incluir mais um 

aspecto dentro do pilar Meio Ambiente (uso de 

recursos naturais), que é a gestão de resíduos, e incluir 

indicadores de desempenho desse item no relatório 

desse ano. G4-23 

A divulgação do relatório, alinhado ao 

acompanhamento periódico de uma série de 

indicadores e análises críticas e de evoluções 

constantes de práticas e programas, contribui para o 

aperfeiçoamento de nossa gestão da sustentabilidade. 

Dúvidas e questionamentos sobre o 

documento podem ser encaminhados ao e-mail:  

oxiteno@oxiteno.com. G4-31

A seguir, mostramos como cada tema é entendido 

e gerenciado pela Oxiteno e quais grupos de 

stakeholders ele impacta.
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P R O D U TO S E  S E R V I ÇO S
Inovação
Aspecto GRI: desempenho / Públicos impactados: go-
verno, clientes e consumidor final
Está no centro da estratégia da Oxiteno. Os inves-
timentos em pesquisa e desenvolvimento buscam 
soluções que atendam aos clientes, incluindo ini-
ciativas de cocriação, que causem menos impactos 
socioambientais e se alinhem às macrotendências. 

Produtos ecoeficientes
Aspecto GRI: produtos e serviços / Públicos impacta-
dos: clientes, clientes potenciais e consumidor final
O mercado nos reconhece pelo desenvolvimento de 
produtos ecoeficientes. O desafio é lançar produtos 
com alto desempenho, menor impacto e custo equi-
valente ao de materiais tradicionais.

Segurança do produto
Aspecto GRI: saúde e segurança do cliente / Públicos im-
pactados: clientes, clientes potenciais e consumidor final
Muitos produtos apresentam riscos durante sua 
fabricação ou uso. Nosso compromisso cotidiano 
é gerar segurança para os processos produtivos e 
orientar funcionários e clientes para a correta mani-
pulação dos produtos.

Temas materiais. G4-19, G4-20 e G4-21 

P E S S OA S
Valorização da força de trabalho
Aspecto GRI: emprego, treinamento e educação, 
diversidade e igualdade de oportunidades / Públicos 
impactados: funcionários, sindicatos e clientes
A força de trabalho é essencial para a diferenciação 
da Oxiteno. Investimos em qualificação e gestão 
de carreira, atração e retenção, além de benefícios.  

M E I O AM B I E N T E
Uso dos recursos naturais
Aspecto GRI: energia, água, resíduos e emissões  / 
Públicos impactados: Ultra, acionistas, comunidades, 
ONGs, transportadores e clientes
O uso de recursos naturais faz parte das operações 
de qualquer indústria química, e a busca por redu-
zir seus impactos e promover a reutilização está en-
tre as prioridades da gestão ambiental da empresa. 
Também há a preferência a materiais de origem re-
novável ou biodegradáveis. 

S E G U R A N Ç A
Saúde e segurança
Aspecto GRI: saúde e segurança / Públicos impactados: 
funcionários, terceiros e clientes
Atuamos para garantir um ambiente de trabalho se-
guro. Investimos em gerenciamento de riscos e no 
aspecto comportamental, promovendo o compor-
tamento responsável e garantindo a saúde e a segu-
rança dos funcionários e dos processos industriais. 

C A D E I A D E VA LO R
Gestão de fornecedores
Aspecto GRI: valiação ambiental de fornecedores / 
Públicos impactados: fornecedores
Dispomos de uma sistemática para promover que 
os fornecedores cumpram requisitos legais e ou-
tras práticas que garantam proteção aos direitos 
humanos e trabalhistas, à ética, à saúde e seguran-
ça e ao meio ambiente.

Desenvolvimento local e de outras indústrias
Aspecto GRI: impactos econômicos indiretos e práticas de com-
pras / Públicos impactados: fornecedores e comunidade
O setor químico se faz presente na maioria dos segmentos, 
sendo uma alavanca para outras indústrias. Além disso, prio-
rizamos a escolha e o desenvolvimento de empresas e for-
necedores locais. 

CO M U N I C AÇ ÃO

Comunicação
Tema material, a comunicação é uma ferramenta 
transversal aos temas de sustentabilidade. A di-
vulgação das iniciativas e o diálogo com funcio-
nários, fornecedores, clientes e demais públicos 
reforçam a transparência e fornecem informa-
ções qualificadas sobre produtos, impactos, be-
nefícios e desafios.
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A  OX I T E N O

• Destaques 2016
• Do Brasil para o mundo
• Presença em setores diversificados
• Prêmios e reconhecimentos
• Governança
   • Nova forma de conduzir o negócio
 • Política de Gestão
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D E S TA Q U E S 
2016

Número 1 na fabricação de 
tensoativos na América Latina

Atuação nos segmentos de 
Agroquímicos, Cuidados Pessoais e 
Limpeza Doméstica e Institucional, 

Petróleo e Gás, Produtos de 
Performance e Tintas

e Revestimentos.

12 Unidades industriais no 
Brasil, Estados Unidos, México, 

Uruguai e Venezuela; além 
de 9 escritórios comerciais 

na Argentina, Bélgica, China, 
Colômbia e Montevidéu.

Cerca de 60 compostos Oxiteno 
envolvidos em 13 estudos de 

Avaliação do Ciclo de Vida 
com o desempenho ambiental 

mapeado até o momento.

+ de 1,9 mil funcionários: 
+ 1,2 mil no Brasil e

+ de 670 no exterior.

Práticas de segurança 
constantemente atualizadas 
e foco no comportamento 

seguro.

Ebitda de
US$ 131 milhões.

Até 2016, conseguimos atingir 
16% do consumo total de 

água proveniente de reúso. 
Enquanto para Gases de Efeito 

Estufa reduzimos 11% de nossas 
emissões, considerando o ano 

base para as metas.

Receita líquida
de US$ 1,1 bilhão.

Investimentos de
US$ 83 milhões.

66 soluções lançadas – 6,25% 
em cocriação com clientes.

25% das matérias-primas
de origem renovável.

37% dos produtos utilizam 
matérias-primas renováveis.

Gestão ambiental, hídrica e de 
mudanças climáticas, reconhecidas 

pela organização internacional
Carbon Disclosure Project (CDP).
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A  OX I T E N O
Líder na fabricação de tensoativos e 
especialidades químicas na América 

Latina, a Oxiteno é guiada pela 
inovação e pelo cuidado com as 

pessoas e o meio ambiente. 

DO BRASIL PARA O MUNDO
O portfólio da companhia está direcionado a atender 

empresas dos segmentos de Agroquímicos, Cuidados 

Pessoais e Limpeza Doméstica e Institucional, Petróleo e 

Gás, Produtos de Performance e Tintas e Revestimentos. 

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. G4-3 e G4-4 

A Oxiteno encerrou 2016 com mais de 1.900 

funcionários espalhados em 12 unidades industriais, 

sendo seis no Brasil, três no México, uma nos Estados 

Unidos, uma na Venezuela e uma no Uruguai. Há, 

ainda, equipes no escritório-sede, localizado na 

cidade de São Paulo, e nos escritórios comerciais 

estrategicamente posicionados na China, na Bélgica 

e em outros países da América do Sul (veja o mapa a 

seguir). G4-5, G4-6, G4-8 e G4-9

Os centros de pesquisa e desenvolvimento 

localizados em diferentes unidades da Oxiteno 

comprovam a relevância da inovação em nosso 

negócio. Cada vez mais, nossos produtos têm 

atributos sustentáveis, com formulações que utilizam 

matérias-primas de origem renovável, causando 

menos impactos ao meio ambiente e garantindo a 

saúde e a segurança dos usuários. Tal posicionamento 

está em linha com o compromisso assumido com a 

iniciativa Atuação Responsável (Responsible Care), que 

impulsiona ações de melhoria contínua relacionadas à 

saúde, segurança e meio ambiente na indústria química. 

Desempenho Econômico 2016
Fundada em 1973, a Oxiteno é uma sociedade 

anônima de capital fechado pertencente à holding 

multinegócios Ultrapar, que congrega as empresas 

Extrafarma, Ipiranga, Ultracargo e Ultragaz. G4-7 

O cenário socioeconômico adverso no Brasil e 

também desafiador no México e na Venezuela se 

refletiu nos nossos resultados de 2016. Registramos 

aumento de 4% no volume de vendas – reflexo da 

estratégia de lançamentos de produtos e do aumento 

de nossas exportações, mas nossas margens foram 

comprimidas diante das oscilações do mercado. 
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A receita líquida caiu 13% no ano, enquanto o 

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização) chegou a US$ 131 milhões, redução de 

41% em comparação com 2015. 

Os investimentos somaram US$ 83 milhões e foram 

essenciais para o cumprimento de uma das principais 

premissas da Visão 2022: ser referência mundial em 

tensoativos e suas aplicações.

 

EXPANSÃO NOS ESTADOS UNIDOS 
A expansão nos Estados Unidos está em ritmo 

acelerado. A unidade de Pasadena, Texas, que já fabrica 

tensoativos anfotéricos, ésteres e outras soluções, 

estará concluindo até o fim de 2017 a construção 

de uma nova planta de alcoxilação. A capacidade de 

produção poderá alcançar até 170 mil toneladas/ano. 

Uma equipe dedicada viabiliza o andamento do 

projeto, que inclui a montagem e a instalação dos 

equipamentos da própria planta, a obtenção de 

licenças e a preparação da planta para a nova operação. 

Também estão sendo estruturados 11 centros de 

distribuição localizados em pontos estratégicos do país 

e que garantirão entregas mais eficientes aos clientes. 

Em janeiro de 2017, investimos em nossa estrutura 

de atendimento nos Estados Unidos e inauguramos 

um escritório em Houston, maior cidade do estado 

do Texas, para nos aproximar dos clientes e entender 

melhor suas necessidades a fim de prover as soluções 

mais adequadas.

Outra frente do plano de expansão é a aceleração 

das atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

além do suporte técnico aos clientes na região, 

com a implantação de um centro de pesquisa 

e desenvolvimento no parque de inovação e 

comercialização da University of Southern Mississippi 

(USM), na cidade de Hattiesburg (leia mais na pág. 24). 

A expansão nos Estados Unidos integra a estratégia 

de crescimento nas Américas, que teve início ainda nos 

anos de 2003 e 2004, com a aquisição das operações 

no México, e foi seguida pela abertura das unidades 

industriais na Venezuela (2007), nos Estados Unidos 

(2012) e no Uruguai (2012). 

LIDERANÇA NA AMÉRICA LATINA
Para manter e sustentar a liderança na América Latina, 

um dos exemplos de nossa estratégia de crescimento 

é a ampliação em 75% da capacidade produtiva 

para o mercado de Agroquímicos da unidade de 

Tremembé. O investimento total foi de R$ 9 milhões 

para a aquisição de equipamentos, a modernização 

de processos e a capacitação da equipe profissional.

Em Mauá, foram investidos aproximadamente 

R$ 48 milhões em 2016 para aprimorar a eficiência 

operacional da planta, contemplando projetos 

voltados à gestão, produção, gestão ambiental, 

pessoas e segurança. 

Em 2016, nas plantas de Camaçari, foram investidos 

R$ 31,2 milhões, e, ao longo de 2017, a Oxiteno deve 

destinar outros R$ 40 milhões às plantas de Camaçari 

por meio de cerca de 20 planos ligados a temas 

centrais da estratégia da companhia, como: redução 

dos custos variáveis, segurança do trabalho e de 

processos, capacitação da equipe e sustentabilidade. 

Responsável por fabricar 150 tipos de produtos, 

Camaçari tem um volume médio de produção de 

840 mil toneladas ao ano, com destaque para a área 

de etoxilados.
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U N I DA D E S 
I N D U S T R I A I S

C E N T R O S 
D E P&D

E S C R I TÓ R I O S

Presença global. G4-6 e G4-8

9

4

12

S E D E

BruxelasHouston Hattiesburg
Pasadena

San Juan del Rio
Coatzacoalcos

Santa Rita

Caracas

Bogotá

Buenos Aires Montevidéu

Camaçari
Tremembé

Suzano

Mauá

Triunfo

Guadalajara
Cidade do México

Xangai

Bélgica

China

Estados Unidos

México

Brasil

Uruguai

ˆ

PASADENA 
Instalada em um dos mais importantes polos industriais do mundo, 
produz tensoativos anfotéricos, ésteres e outras soluções. Está em 
construção uma planta de alcoxilação. 

SAN JUAN DEL RIO
Está na região de maior concentração comercial de produtos químicos 
do México, produz tensoativos aniônicos. Também conta com um 
centro de distribuição dos produtos Oxiteno para o hemisfério Norte. 

COATZACOALCOS
Produz tensoativos não iônicos. Sua localização próxima ao porto 
favorece o transporte dos produtos por ferrovia e via marítima, 
viabilizando a entrega aos clientes em toda a região do Nafta.

SANTA RITA
Produz tensoativos não iônicos e polióis. Também testa polióis usados 
nas indústrias de colchões, eletrodomésticos e autopeças em seu La-
boratório de Aplicações para Poliuretanos. Sua capacidade atende o 
mercado local, além de exportações para países da América Central, 
Caribe e demais países da região andina. 

TREMEMBÉ
Próxima a São Paulo e ao Rio de Janeiro, produz tensoativos aniôni-
cos, cotensoativos, ésteres e especialidades químicas para as indús-
trias de Agroquímicos, Fluidos Funcionais e Higiene e Limpeza. 

MAUÁ 
Próxima aos maiores mercados consumidores da América do Sul, fabri-
ca tensoativos não iônicos, óxido de eteno, glicóis, solventes oxigena-
dos (éteres glicólicos e acetatos), solventes de fontes renováveis a partir 
da cana-de-açúcar (isobutanol e isopentanol) e fluidos funcionais.

TRIUNFO
Está no Polo Petroquímico do Sul e é a única produtora brasileira dos 
solventes oxigenados metiletilcetona (MEK) e sec-butanol destinados 
principalmente às indústrias de Tintas e Revestimentos. 

MONTEVIDÉU
Próxima ao porto de Montevidéu, fabrica tensoativos sulfatados
e sulfonados.

SUZANO
Próxima a São Paulo, produz tensoativos aniônicos sulfatados e sul-
fonados, principalmente para as indústrias de Higiene e Limpeza e de 
Tintas e Revestimentos. Também produz ésteres e especialidades quí-
micas para Agroquímicos e Produtos de Performance. 

CAMAÇARI
Instalada no Polo Petroquímico de Camaçari, é a maior unidade in-
dustrial de óxido de eteno e derivados da América Latina, com três 
plantas. Também produz etilenoglicóis, etanolaminas, éteres glicóli-
cos, tensoativos não iônicos (Oxiteno), álcoois e ácidos graxos (Oleo-
química), além de óleos minerais brancos (UOM-EMCA).

GUADALAJARA 
Produz tensoativos não iônicos etoxilados e propoxilados e ésteres 
graxos, que atendem os mercados de Alimentos, Farmacêutico, Cos-
méticos, Agroquímicos, Têxtil e Petróleo. Seu Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento trabalha a inovação do portfólio de produtos e presta 
assistência técnica aos clientes da região do Nafta. 
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PRESENÇA EM SETORES 
DIVERSIFICADOS G4-4

A Oxiteno está presente em nosso dia a dia por meio 

das soluções químicas que atendem a diferentes 

setores industriais. A companhia vem investindo 

de forma contínua em pesquisas para desenvolver 

produtos mais ecoeficientes. O resultado são 

produtos que entregam formulações com matérias 

-primas de origem renovável e que contribuem para 

a diminuição dos impactos ambientais. Confira:

• Agroquímicos: o Brasil e os Estados Unidos 

figuram entre os maiores produtores e 

exportadores agrícolas do mundo. Para atender a 

esse amplo mercado, oferecemos soluções para 

formuladores de defensivos agrícolas (herbicidas, 

inseticidas, fungicidas etc.), adjuvantes, fertilizantes, 

biopesticidas e tratamentos de sementes. Nossos 

produtos priorizam o aumento da produtividade 

no campo, a saúde de agricultores e consumidores 

e o menor impacto ao meio ambiente.

• Cuidados Pessoais e Limpeza Doméstica e Institucional: a Oxiteno através de suas plataformas de inovação 

busca transformar os desejos e as necessidades dos consumidores em soluções capazes de promover o bem-estar 

e verdadeiras experiências sensoriais, pois entendemos que beleza é muito mais que uma convenção estética ou 

um hábito, ela deve ser vista e também sentida. Nesse mercado, nosso foco é aprimorar os aspectos sensoriais das 

formulações: textura, cor, frescor e espuma. Atendemos, ainda, ao mercado de limpeza doméstica e institucional, 

com soluções biodegradáveis, multifuncionais e seguras para os consumidores e para o meio ambiente. Em 

linha com as tendências de consumo, apostamos em formulações para produtos concentrados, que reduzem o 

consumo de energia e de água, além de contribuir para a menor geração de resíduos.  

Onde nossas 
formulações 

estão?
As soluções da Oxiteno são 

empregadas na agricultura, no 

setor de petróleo e gás, nos 

cosméticos e nos produtos de 

higiene e de uso pessoal, na 

limpeza doméstica, nas 

tintas usadas na pintura de 

nossas casas e nos veículos 

automotivos, entre outros. 
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• Petróleo e Gás: contamos com tensoativos e 

solventes usados em diferentes etapas, desde a 

perfuração dos poços de petróleo até a produção 

e o refino. Investimos continuamente no 

desenvolvimento de produtos de alta performance, 

mais biodegradáveis e menos tóxicos como 

alternativas aos principais desafios do mercado, 

como águas profundas, poços maduros e fontes 

não convencionais (shale oil e shale gas). Nosso 

objetivo é suportar as empresas de serviços no 

desenvolvimento de soluções químicas, com uma 

cadeia de fornecimento competitiva e customizada. 

Nossa estratégia foca na manutenção e expansão das 

vendas nas Américas e prevê futuras parcerias para 

alcançarmos outras regiões.  

• Tintas e Revestimentos: Provemos soluções 

químicas sustentáveis e inovadoras para o segmento 

de Tintas e Revestimentos, atendendo a diferentes 

subsegmentos, como o decorativo, o automotivo, 

o industrial e o mercado de tintas de impressão. 

Focamos no desenvolvimento de soluções em 

parceria com nossos clientes, oferecendo custo 

competitivo e alta performance. Buscamos cada vez 

mais oferecer ao mercado alternativas ecoeficientes 

ou seja, com baixa toxicidade, baixo índice de 

compostos orgânicos voláteis (COVs) – diretamente 

ligados à formação da camada de ozônio – e maior 

teor de carbono renovável; entre outros atributos. 

Líder no mercado brasileiro, o crescimento em 

outros territórios, especialmente nas Américas, 

segue como prioridade na Oxiteno. Buscamos 

cada vez mais oferecer ao mercado alternativas 

ecoeficientes, ou seja, com baixa toxicidade, baixo 

índice de compostos orgânicos voláteis (COVs) 

– diretamente ligados à formação da camada de 

ozônio – e maior teor de carbono renovável, entre 

outros atributos. Líder no mercado brasileiro, o 

crescimento em outros territórios, especialmente 

nas Américas, segue como prioridade na Oxiteno.  

• Produtos de performance: a Oxiteno está presen-

te em diversos outros segmentos, fornecendo ten-

soativos e solventes para a indústria têxtil; aditivos 

usados na indústria da construção; soluções para 

diversas aplicações no setor alimentício (especial-

mente panificação e confeitaria); e fluidos funcio-

nais para o setor automobilístico. Há, ainda, glicóis, 

intermediários de síntese, polímeros e elastômeros. 

Os produtos Oxiteno atendem a normas brasileiras e 

internacionais e estão em linha com o compromisso 

de respeito ao meio ambiente e às pessoas, sendo 

desenvolvidos visando à redução do consumo de 

água e de energia em toda a cadeia produtiva.
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 
Fruto de seu trabalho e do foco dado às melhores 

práticas de mercado em diferentes frentes, a Oxiteno 

recebeu diversos reconhecimentos ao longo de 2016. 

Conheça a seguir os principais:

• Eleita, pelo terceiro ano consecutivo, como uma 

das Melhores Empresas para Você Trabalhar do 

Guia 2016 da revista Você S/A.

• Reconhecida como uma das 100 empresas mais 

inovadoras do Brasil pelo segundo ano consecutivo, 

segundo o jornal Valor Econômico, conquistando a 

34ª posição.

• Em 2017, pelo quarto ano consecutivo, certificada 

pela Top Employer Brasil, que reconhece as 

companhias com as melhores práticas de Recursos 

Humanos. A conquista reflete o compromisso 

da Oxiteno em proporcionar um ambiente que 

valoriza o funcionário, possibilitando um espaço 

voltado à inovação e à qualidade de vida. 

• Eleita a melhor empresa do setor de Química e 

Petroquímica do ano pela Melhores e Maiores, da 

revista Exame. O resultado reflete a análise técnica dos 

balanços das empresas referentes ao ano de 2015, 

que considerou critérios econômico-financeiros, 

como rentabilidade, crescimento da receita, liquidez e 

geração de riqueza. 

• Reconhecida, em 2017, pela organização 

internacional Carbon Disclosure Project (CDP) por 

sua gestão ambiental e suas boas práticas de gestão 

hídrica. O Ultra foi reconhecido pelo trabalho na 

gestão das mudanças climáticas. 

• Destaque em gestão hídrica no Guia Exame de 

Sustentabilidade 2016. O Ultra foi reconhecido 

como empresa-modelo na categoria Varejo. 

• Reconhecida na categoria Ouro – Excelência no 

Prêmio Polo de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 

por apresentar as melhores performances em 

gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente no 

Polo Industrial de Camaçari.

Agroquímicos

• Escolhida como o mais importante fornecedor da 

Syngenta na América Latina e convidada a integrar 

o programa de desenvolvimento da cadeia de 

fornecedores da empresa (Supplier Relationship 

Management).

Cuidados Pessoais

• Eleita a melhor fornecedora de 2016 no segmento 

ingredientes do Prêmio Fornecedor do Ano, da 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

Tintas e Revestimentos

• Pela quinta vez consecutiva, eleita a melhor forne-

cedora da categoria Solventes Oxigenados da 20ª 

edição do Prêmio Paint & Pintura. Também foi re-

conhecida na categoria Coalescentes.      

• Escolhida como uma das dez melhores fornecedoras 

globais da PPG e única empresa química no Prêmio 

Global PPG Excellent Suppliers.

• Eleita uma das dez melhores fornecedoras globais da 

Axalta no Prêmio Axalta Supplier of the Year. 
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G O V E R N A N Ç A

Governança da 
sustentabilidade 

A área de Sustentabilidade da Oxiteno faz 

parte da Diretoria Global de Tecnologia 

e Excelência Operacional, com alcance 

global e transversal. A atuação da área se 

baseia na estratégia corporativa de sus-

tentabilidade do Ultra, incluindo a parti-

cipação no Comitê de Sustentabilidade 

do Ultra, esfera que permite o alinhamen-

to das diretrizes e práticas de sustentabili-

dade conduzidas por todas as empresas.

NOVA FORMA DE CONDUZIR O 
NEGÓCIO
Para suportar nossa estratégia de crescimento inter-

nacional, começamos a desenhar, em 2016, um novo 

modelo operacional, que combina uma estrutura 

global a estruturas totalmente dedicadas às três prin-

cipais regiões em que estamos presentes: Mercosul; 

Estados Unidos e MAC (México, Andina e Caribe). 

O modelo, construído de maneira conjunta com 

profissionais de diferentes áreas da Oxiteno, visa 

dar autonomia e maior responsabilidade às regiões, 

para que as tomadas de decisão sejam ainda mais 

assertivas. Alinhada à Visão 2022, a reestruturação 

também pretende aprimorar nossa capacidade de 

inovar, reforçando nossa reputação de empresa ino-

vadora junto aos clientes, e aumentar as oportuni-

dades de crescimento para os talentos internos. 

A primeira etapa consistiu no redesenho de nossa 

estrutura organizacional, que ficou mais horizontal e 

descentralizada. Passam a existir estruturas globais, 

que cuidarão da estratégia do negócio de maneira 

transversal, e estruturas regionais, com foco na ope-

ração das regiões.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA G4-34

Com o novo modelo operacional, a estratégia da Oxi-

teno passa a ser conduzida por oito diretorias, sem 

contar a posição ocupada pelo Diretor Superinten-

dente do negócio. Na estrutura global, estão as dire-

torias de Marketing e Inovação, Tecnologia e Excelên-

cia Operacional, Recursos Humanos e Administração 

e Controle. Há, ainda, quatro diretorias regionais: Esta-

dos Unidos, MAC (México, Andes e Caribe), Mercosul 

Industrial e Mercosul Comercial. 

A Oxiteno integra a holding Ultrapar, empresa de 

capital aberto com ações negociadas na B3 (antiga 

BM&FBovespa) e na bolsa de Nova York (NYSE). Por 

adotar voluntariamente padrões de governança 

corporativa de referência, a holding está listada no 

segmento Novo Mercado e ainda integra o Índice de 

Carbono Eficiente (ICO2
) da B3.  

Trimestralmente, a Oxiteno reporta seu desempe-

nho aos membros do Conselho de Administração 

da Ultrapar. O Diretor Superintendente da Oxiteno 

integra a diretoria executiva da Ultrapar, composta 

ainda pelos diretores superintendentes de Finanças 

e Relações com Investidores e dos demais negócios 

do Ultra (Extrafarma, Ipiranga, Ultracargo e Ultragaz), 

além da Diretora Corporativa de Recursos Humanos 

e Administração e Controle e do Diretor de Auditoria 

e Compliance. 
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A S S E M B L E I A  D E  A C I O N I S TA S

C O N S E L H O  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O
Presidente : Paulo Guilherme Aguiar Cunha

Vice-presidente¹ : Pedro Wongtschowski 

Conselheiros: Alexandre Gonçalves Silva*, Carlos Tadeu da 

Costa Fraga*, Jorge Marques de Toledo Camargo*, José 

Maurício Pereira Coelho*, Lucio de Castro Andrade Filho, 

Nildemar Secches* e Olavo Egydio Monteiro de Carvalho.

C O N S E L H O  F I S C A L
Presidente: Flávio César Maia Luz

Conselheiros: Geraldo Toffanello2

e Nilson Martiniano Moreira

D I R E T O R I A  E X E C U T I VA

D I R E T O R A  M A R K E T I N G 
E  I N O VA Ç Ã O

Andrea Soares

D I R E T O R  D E  T E C N O LO G I A  E 
E X C E L Ê N C I A  O P E R A C I O N A L

Flávio do Couto B. Cavalcanti

D I R E T O R A  D E  R E C U R S O S 
H U M A N O S

Simone Torres C. de Albuquerque

D I R E T O R  S U P E R . 
F I N A N C E I R O  E  D E 

R E L A Ç Õ E S  C O M 
I N V E S T I D O R E S

André Pires de Oliveira Dias

D I R E T O R 
S U P E R I N T E N D E N T E 

I P I R A N G A
Leocadio de Almeida Antunes Filho

D I R E T O R 
S U P E R I N T E N D E N T E 

O X I T E N O
João Benjamin Parolin

D I R E T O R 
S U P E R I N T E N D E N T E 

U LT R A G A Z
Pedro Jorge Filho

D I R E T O R 
S U P E R I N T E N D E N T E 

U LT R A C A R G O
Ricardo Isaac Catran

D I R E T O R 
S U P E R I N T E N D E N T E 

E X T R A FA R M A
André Covre

D I R E T O R A 
C O R P O R AT I VA  D E

 C A P I TA L  H U M A N O
Luciana Dornagala

D I R E T O R  D E 
A U D I T O R I A  E 
C O M P L I A N C E

Denis Celso Marques Cuenca

D I R E T O R A  D E 
A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  C O N T R O L E

Ana Paula Coria

D I R E T O R  M E R C O S U L 
I N D U S T R I A L

Flávio do Couto B. Cavalcanti 

(interino)

D I R E T O R  M E R C O S U L 
C O M E R C I A L

João Benjamin Parolin (interino)

D I R E T O R  E S TA D O S 
U N I D O S

Timothy Earl Madden

D I R E T O R  M A C
Gerson Moacir Secomandi 

(interino)

D I R E T O R  P R E S I D E N T E
Thilo Mannhardt3

Organograma organizacional do Grupo Ultra e Oxiteno.

* Conselheiros Independentes. 1. Posição a partir de maio/17, anteriormente ocupada por Lucio C. A. Filho. 2. Membro que assumiu seu cargo a partir de abril/17. 3.  Em 21 de junho de 2017, o Ultra anunciou a sucessão na presidência executiva. Frederico 
Curado assumirá como Diretor-Presidente da companhia a partir de 2 de outubro, sucedendo a Thilo Mannhardt, que ocupa a posição desde 1º de janeiro de 2013.
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ÉTICA E TRANSPARÊNCIA G4-56

Assim como as demais empresas pertencentes à 

holding, adotamos o Programa de Ética e Compliance do 

Ultra, fundamentado no Código de Ética do Ultra. Esse 

documento está baseado em três grandes princípios – 

Ética na Gestão, Ética nos Relacionamentos e Ética no 

Ambiente de Trabalho – e orienta as decisões e condutas 

que permeiam as relações dos funcionários do Ultra e 

parceiros da companhia, valorizando a autonomia e o 

senso de responsabilidade. As políticas corporativas, 

por sua vez, fornecem orientações detalhadas sobre 

controles e procedimentos que devem ser adotados. 

São elas: Política Corporativa Anticorrupção e de 

Relacionamento com Agentes Públicos, Política 

Concorrencial e Política Corporativa de Conflito 

de Interesses. O cumprimento dessas diretrizes é 

acompanhado por diversas áreas das empresas, como 

Controles Internos e Jurídico, bem como a gerência de 

Compliance do Ultra, que monitora sistematicamente 

os mecanismos de controle estabelecidos. Também 

auxiliam nesse monitoramento as gerências de 

Auditoria Interna e de Riscos, que fazem parte da 

diretoria de Auditoria e Compliance. A diretoria, com 

reporte direto ao Conselho de Administração, conta 

Canal aberto Ultra
0800-701-7172

www.canalabertoultra.com.br

com o apoio do Comitê de Conduta, responsável pelo 

gerenciamento do Programa de Ética e Compliance e 

coordenado por um executivo externo, assegurando a 

independência do órgão.  

   Aliado às diretrizes, princípios e políticas, diversos 

treinamentos são ministrados sistematicamente 

como parte do Programa de Ética e Compliance. Em 

2016, os temas das capacitações foram: Licitações com 

Agentes Públicos, Relacionamentos com Agentes 

Públicos e Compliance Concorrencial. 

No Canal Aberto Ultra – gerenciado por uma empresa 

independente e voltado a funcionários, profissionais 

terceirizados e parceiros –, é possível fazer denúncias e 

esclarecer dúvidas sobre dilemas éticos com garantia 

de anonimato e confidencialidade. As eventuais 

denúncias são apuradas pela Auditoria Interna e, se 

necessário, encaminhadas para a análise do Comitê de 

Conduta e do Conselho de Administração.
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POLÍTICA DE GESTÃO
Somos uma organização moderna, adaptável e ágil 

e 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.

COMPORTAMENTO ÉTICO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Nosso relacionamento interno e com todas as partes 

interessadas é fundamentado na ética e na atuação 

responsável. Por isso, 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 
Fundamentamos nossas diretrizes de saúde, 

segurança e meio ambiente a partir do que 

estabelece o Programa Atuação Responsável®. Para 

tanto, 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 e 

pessoas da comunidade e ao meio ambiente.

GESTÃO MAIS EFICIENTE
O Sistema Integrado de Gestão Oxiteno (SIGO) 

é estruturado para atender todas as normas, 

regulamentos e demandas dos segmentos de atuação 

e das partes interessadas da companhia, garantindo a 

integração das iniciativas para a melhoria contínua dos 

processos e atendendo à política de gestão.

Em todas as unidades industriais, os indicadores 

de performance são mensalmente monitorados e 

analisados, permitindo a identificação de pontos 

de atenção e a estruturação de planos de ação. 

Anualmente, os números também são avaliados pela 

direção da Oxiteno, que traça, a partir dessa análise 

crítica, um planejamento estratégico para o próximo 

ciclo.  

Em 2016, um dos principais avanços de gestão 

esteve ligado ao Projeto Integração Ultra, que trabalha 

o alinhamento dos processos e dos sistemas entre os 

negócios. Em uma nova fase, houve o detalhamento de 

todos os processos que serão unificados por meio do 

software ERP, da Oracle, incluindo a avaliação dos níveis 

de aderência e a identificação de pontos de melhoria. A 

Oxiteno será a primeira empresa do Ultra a ter o novo ERP 

implantado no início de 2018. O novo sistema contribuirá 

para uma gestão ainda mais integrada, considerando as 

diferentes práticas e culturas de suas estruturas locais.

Outra evolução que começou a ser desenhada em 

2016 diz respeito à implantação de um sistema de 

CRM, que possibilitará uma gestão mais próxima no re-

lacionamento com os clientes. Com a ferramenta, será 

possível integrar uma grande variedade de dados es-

tratégicos, que ficarão disponíveis em uma plataforma 

amigável a diferentes áreas de todos os negócios da 

Oxiteno, facilitando as tomadas de decisão e garantin-

do a rastreabilidade de informações. A ferramenta será 

totalmente implementada até o fim de 2017.  

Em 2016, houve, ainda, a consolidação do sistema 

PMOx, da plataforma PLM (Product Lifecycle Manage-

ment), que permite o gerenciamento automático das 

diferentes etapas e atividades dos processos de inova-

ção e desenvolvimento de produtos da empresa.
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1 A partir de 2005, em substituição à certificação QS 9000.   2 Com exceção da Oleoquímica e de Guadalajara, os certificados Kosher e Halal não cobrem todos os produtos das unidades.

CERTIFICAÇÃO UNIDADE

ISO 9.001 (Sistema de Gestão da Qualidade) – desde 1995 Brasil, México, Uruguai e Venezuela 

ISO 14.001 (Sistema de Gestão Ambiental) – desde 2001 Brasil e Guadalajara

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

Tremembé e Mauá Petroquímica 

ISO 22.716:2007 (Cosméticos – Boas Práticas de Fabri-
cação – GMP) – desde 2014 

Camaçari, Oleoquímica, San Juan Del Rio, Tremembé e Mauá 

BRC Global Standard for Food Safety – desde 2014 Guadalajara

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

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

Instituto Argentino de Normalização e Certificação (Iram) Tremembé e Mauá

Certificação Kosher (comunidade judaica) e Halal (comu-
nidade muçulmana) para comercialização de insumos do 
setor alimentício em mercados específicos²

Kosher: 
Oleoquímica: todos os produtos da unidade Mauá Petroquímica: unidade Acetatos leves (Álcool Isopentílico e Acetato de Isopentila) e Eteres (Etildiglicol)
Suzano: unidade Sulfatação (Alkopon 24 S 35) 
Guadalajara: todos os produtos da unidade 

Halal: 
Oleoquímica: todos os produtos da unidade Mauá Petroquímica: unidade Acetatos leves (Álcool Isopentílico e Acetato de Isopentila) e Eteres (Etildiglicol)
Mauá Química: unidade Alcoxilação e Floculação (Ultrapeg 1500 F USP) 
Guadalajara: todos os produtos da unidade 

Certificação de conteúdo local para uma série de produ-
tos (atendimento à resolução da ANP) 

Camaçari (Butilglicol, DEA, MEA, MEG, Ultranex NP 100, Ultroil EM 7000), Mauá Química (Ultroil DH 7015), Mauá Petro (TEG) e Tremembé (Ultrawet 30, Ultrawet 60, Ultrawet 70, Ultrawet 90, Ultrawet 110) 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) Unidades Brasil (exceto Triunfo e Óleos Minerais-EMCA Camaçari) 

CERTIFICAÇÕES
Por meio das certificações (de produtos e de sistemas de 

gestão) a Oxiteno é impulsionada a aprimorar continua-

mente a qualidade, a segurança e os aspectos ambientais 

de seus processos. Elas também demonstram o compro-

metimento da empresa com as melhores práticas, sendo 

fundamentais para a conquista de novos clientes. 

Nossa gestão ambiental alcançou um grande avan-

ço em 2016 com a certificação pela ISO 14.001 da plan-

ta de Guadalajara, no México. Essa foi a primeira plan-

ta fora do Brasil a conquistar a certificação de gestão 

ambiental. A planta de San Juan Del Rio também já se 

prepara para obter a certificação até 2018. G4-EN27 

Outro destaque foi a certificação da unidade de 

Mauá pela OHSAS 18.001, que atesta a efetividade do 

sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 

implantado na unidade. Ao lado de Tremembé, Mauá 

também alcançou a certificação Boas Práticas de Fa-

bricação (BPF) pela norma ISO 22.716, que atende ao 

segmento de cuidados pessoais e limpeza domésti-

ca e institucional. Mais recentemente, em março de 

2017, a planta de Suzano obteve a certificação OHSAS 

18.001. Outro processo em andamento acontece na 

unidade do Uruguai para a obtenção da ISO 14.001. 

Desde 2015, nossas unidades brasileiras (exceto 

Triunfo e a planta de Óleos Minerais-EMCA de 

Camaçari) contam com a certificação da Cadeia de 

Custódia do RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil), organização sem fins lucrativos, sediada na 

Malásia, que reconhece as organizações que utilizam 

os óleos de palma e de palmiste (PKO) provenientes de 

sistemas produtivos sustentáveis. Em 2016, evoluímos 

a forma como gerenciamos a cadeia de fornecimento 

desse insumo, avanço importante para alcançarmos 

a meta de trabalhar, até 2020, somente com óleo de 

palmiste de origem sustentável (leia mais na pág. 50).  

G4-15

Confira, a seguir, nossas principais certificações.
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• Produtos e Serviços
• Pessoas
• Meio ambiente
• Segurança
• Cadeia de valor
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P R O D U TO S  E 
S E R V I ÇO S

Um dos pilares estratégicos da 
Oxiteno, a inovação permeia todas 

as áreas da empresa, indo além 
do escopo de desenvolvimento de 

produtos e serviços e alcançando as 
demais esferas da companhia. 

INOVAÇÃO COMO PRIORIDADE
Para nós, a inovação está totalmente atrelada aos 

atributos de sustentabilidade. O foco é desenvolver e 

entregar produtos e serviços que priorizem o uso efi-

ciente e responsável dos recursos naturais durante os 

nossos processos de produção, o menor impacto ao 

meio ambiente e o bem-estar e a saúde dos usuários.   

Ultrapassando as fronteiras da Oxiteno, estamos em 

um movimento de maior integração com os demais 

negócios do Ultra, trabalhando para identificar siner-

gias e oportunidades de inovar em parceria com as 

outras empresas. Também nos mantemos atentos para 

atender às diferentes necessidades de nossos clientes, 

buscando soluções que agreguem valor ao portfólio 

desses parceiros. Esse posicionamento faz com que 

cada vez mais sejamos convidados a participar de pro-

jetos de cocriação.

Como parte da gestão da inovação, contamos, 

desde 2015, com a plataforma PMOx, que viabiliza 

o gerenciamento eficiente da inovação na empresa, 

considerando todas as etapas, desde a avaliação con-

ceitual para o desenvolvimento de uma nova solução, 

incluindo a avaliação ambiental e de segurança dos 

produtos, até a identificação de adaptações necessá-

rias do portfólio para atender a novas demandas do 

mercado. Com o sistema, também aprimoramos nos-

sa segurança da informação. 

IN
O

VA
Ç

Ã
O

P
R

O
D

U
TO

S
EC

O
FI

C
IE

N
TE

S

SE
G

U
R

A
N

Ç
A

 
D

O
 P

R
O

D
U

TO

Pi
la

re
s d

e 
Su

st
en

ta
bi

lid
ad

e 
Pr

od
ut

os
 e

 se
rv

iç
os



24/55

O modelo de gestão inclui, ainda, a realização de 

roadmaps, que traçam o planejamento estratégico 

de inovação em cada segmento de negócio. Também 

organizamos anualmente os Conselhos de Tecnologia 

com especialistas do Brasil e do exterior para avaliar 

tendências e, internamente, o Innovation Friday, 

reunindo mensalmente profissionais de diversas 

áreas da Oxiteno para discutir o tema. 

Anualmente, dedicamos investimentos próprios 

para impulsionar a inovação na Oxiteno e também 

temos acesso, no Brasil, a recursos da Finep e do BNDES 

para fomentar projetos de pesquisa e a expansão de 

nossos negócios.  G4-EC4

PRODUTOS ECOEFICIENTES
A plataforma Greenformance estabelece uma série 

de diretrizes de sustentabilidade que devem ser 

consideradas na etapa de desenvolvimento de 

produtos e serviços na Oxiteno. A plataforma prevê 

três grandes frentes que devem pautar o trabalho de 

P&D da companhia: 

• Fontes renováveis: impulsiona a adoção de ma-

térias-primas de origem vegetal em substituição 

a materiais sintéticos e derivados petroquímicos; 

Financiamentos (em R$ mil) G4-EC4

CIA
2014 2015 2016

FINEP BNDES FINEP BNDES FINEP BNDES

Oxiteno S/A1 18.167 6.207 2.970 10.720 24.575 2.817

Oxiteno NE2 - 4.217 - 7.280 - 88.065

Oleoquímica - 4.961 - 2.470 - 93

EMCA3 - 258 - 180 - -

TOTAL 18.167 15.644 2.970 20.650 24.575 90.975

Atividade de Pesquisa e 
Desenvolvimento nos 
Estados Unidos
Como parte da estratégia de expansão nos Estados Uni-

dos, a Oxiteno está investindo em uma estrutura de pes-

quisa e desenvolvimento para suprir rapidamente as de-

mandas de inovação no mercado norte-americano.  

Em um formato inédito, no fim de 2016, a empresa 

anunciou um acordo com a University of Southern Mis-

sissippi para a utilização das instalações de P&D de seu 

campus, que fica na cidade de Hattiesburg.

Atualmente, a Oxiteno está adquirindo os equipamen-

tos necessários e contratando os profissionais especia-

lizados. No novo centro de pesquisa, que abrigará uma 

planta-piloto de tensoativos e um espaço voltado ao seg-

mento de agroquímicos, os pesquisadores terão acesso a 

tecnologias de ponta e outras linhas de pesquisa. 

Outras evoluções relacionadas à infraestrutura de P&D 

foram a expansão e a modernização dos laboratórios 

de Agroquímicos e de Tintas e Revestimentos no Brasil e 

a inauguração de três laboratórios de microbiologia, em 

San Juan Del Rio (México), Montevidéu (Uruguai) e Tre-

membé (Brasil). Antes, essas análises eram feitas por par-

ceiros externos. Já o nosso hub central de P&D, na unidade 

de Mauá, conta com mais de 100 profissionais. 
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1 Integram a Oxiteno S/A as unidades de Tremembé, Suzano e Mauá. 2 Integram a Oxiteno NE as unidades de Camaçari (Oxiteno) e Triunfo.
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• Cuidado com o meio ambiente: estimula o uso 

eficiente de energia, água e embalagens, priorizan-

do o desenvolvimento de produtos concentrados 

e biodegradáveis;

• Saúde e bem-estar: prioriza formulações com de-

sempenho diferenciado, suaves e seguras para os 

usuários.  

Entre os ganhos proporcionados pela Greenformance 

estão: criação de soluções menos irritantes à pele 

e aos olhos; adoção de tecnologias limpas em 

nossa matriz energética; substituição de produtos 

poluentes, como insumos com alto teor de compostos 

orgânicos voláteis (COVs); e adoção de matérias-

primas renováveis.  

Conectada à plataforma, a ferramenta de Avaliação 

de Ciclo de Vida (ACV) permite à empresa conhecer o 

desempenho ambiental de seus produtos, da fase de 

desenvolvimento dos compostos até a utilização dos 

produtos finais pelo consumidor e seu descarte. A 

análise acontece para itens já existentes no portfólio, 

especialmente para atender à demanda dos clientes, 

e também na etapa de desenvolvimento de novos 

produtos, permitindo à Oxiteno escolher insumos e 

processos produtivos mais eficientes do ponto de 

vista ambiental. Cerca de 60 compostos já foram ava-

liados a partir das diretrizes da plataforma. Em 2016, 

foram realizados seis estudos de ACV, que envolve-

ram 15 compostos da Oxiteno.

SEGURANÇA DO PRODUTO G4-PR1

Assegurar o cumprimento de requisitos de seguran-

ça e de meio ambiente na fabricação, uso, armazena-

mento e transporte dos produtos é uma das premis-

sas de trabalho da Oxiteno, que avalia continuamente 

seu portfólio para verificar o atendimento a todos os 

requisitos toxicológicos e ecotoxicológicos, além de 

seguir o avanço das legislações vigentes e participar 

de fóruns setoriais para acompanhar discussões que 

possam auxiliar a empresa a aperfeiçoar a gestão de 

riscos relacionada à segurança dos produtos. 

Todos os produtos e matérias-primas atendem 

às normas de classificação e rotulagem de produ-

tos químicos e de transporte vigentes, e 100% dos 

novos produtos desenvolvidos em 2016 foram ava-

liados de acordo com o GHS (Globally Harmonized 

System of Classification and Labelling of Chemicals). 

Elaboramos documentos com dados de segurança e 

meio ambiente, que informam os componentes que 

contribuem para os perigos e recomendações de 

precaução, armazenamento, manuseio e disposição, 

além de outros requerimentos legais.

Há, ainda, um sistema corporativo para gestão de pro-

jetos que permite registrar e resgatar as informações de 

todos os produtos comercializados. Também realizamos 

auditorias e disseminamos informações, orientações e 

alertas para o cumprimento de leis, resoluções e normas 

regulamentadoras, buscando reduzir as incidências de 

não conformidades e aprimorar nossas operações.

Fontes renováveis
25% das matérias-primas utilizadas pela 

Oxiteno vêm de fontes renováveis. Essas 

matérias-primas são empregadas em 37% 

dos produtos Oxiteno.

Pi
la

re
s d

e 
Su

st
en

ta
bi

lid
ad

e 
Pr

od
ut

os
 e

 se
rv

iç
os



26/55

EVOLUÇÕES NO PORTFÓLIO
Em 2016, registramos um recorde no lançamento de 

produtos. Foram 66 novas soluções, número três ve-

zes maior que o obtido em 2013 e dos quais 6,25% 

são resultado de iniciativas de cocriação desenvolvi-

das em parceria com nossos clientes. 

A seguir, apresentamos os destaques do portfólio 

de cada segmento de negócio da Oxiteno.
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AGROQUÍMICOS TINTAS E 
REVESTIMENTOS

CUIDADOS 
PESSOAIS

LIMPEZA
DOMÉSTICA E 

INSTITUCIONAL

PETRÓLEO E GÁS
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AGROQUÍMICOS
O segmento de Agroquímicos se vale cada vez mais 

da estratégia de relacionamento e inovação para 

entender as necessidades dos agricultores e propor 

soluções que adicionem valor e diferenciação para 

nossos clientes. O segmento também mantém 

parceria com institutos de pesquisa para desenvolver 

soluções diferenciadas. No ano de 2016, deu-se 

sequência à parceria com o Instituto Mato-Grossense 

do Algodão (IMAmt) e a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) para o desenvolvimento 

de soluções customizadas de biopesticidas, nova 

tecnologia que utiliza organismos vivos no controle de 

pragas. Também foi firmado um acordo de cooperação 

com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para 

o desenvolvimento de tensoativos funcionais.

 Houve, ainda, a formalização de uma parceria 

inédita com a Syngenta, uma das líderes mundiais do 

mercado de defensivos agrícolas. Foi estabelecido o 

Programa de Gestão das Relações com o Fornecedor, 

que mira o longo prazo e prevê alavancar os negócios 

das duas empresas no Brasil. Faz parte do programa o 

desenvolvimento de novos produtos em formato de 

cocriação. 

Destaques
Atendendo a uma demanda do 

mercado identificada no roadmap 

tecnológico do segmento de 

Agroquímicos, uma das principais 

novidades de 2016 foi o adjuvante 

para controle de deriva SURFOM@ 

DRT 8575, cuja tecnologia aperfeiçoou 

o tamanho das gotículas do produto 

aplicadas nas lavouras, evitando a 

dispersão pelo vento para outros locais, 

ou seja, o derramamento inadequado 

no meio ambiente. 

A solução foi um dos destaques 

apresentados pela Oxiteno no 11º 

Simpósio da Sociedade Internacional 

de Agroquímicos e Adjuvantes (ISAA 

2016), que aconteceu em junho na 

Califórnia (Estados Unidos).
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CUIDADOS PESSOAIS E LIMPEZA 
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL
A área de Cuidados Pessoais e Limpeza Domésti-

ca e Institucional é talvez o nicho de negócio da 

Oxiteno em que há mais oportunidades para o de-

senvolvimento de soluções sustentáveis e que au-

mentem o bem-estar dos consumidores por meio 

de iniciativas de cocriação com os clientes. É tam-

bém o segmento onde as Avaliações de Ciclo de 

Vida são cada vez mais utilizadas como forma de 

verificação do desempenho ambiental dos produ-

tos, agregando valor a eles. 

Em 2016, intensificamos a realização dos Innova-

tion Days, em que visitamos um cliente específico 

para conhecer seu planejamento de inovação de 

curto e médio prazos e entender como a Oxiteno 

pode contribuir para a execução desse plano. Ex-

periências como essas vêm nos impulsionando a 

desenvolver uma série de produtos diferenciados 

sob demanda, a exemplo de formulações concen-

tradas para limpar superfícies que chegam ao con-

sumidor em forma de sachês e compostos usados 

na fabricação de shampoos em barra, ambos ex-

plorando o uso eficiente de água e de energia e a 

menor geração de resíduos e de emissões. 

Nosso posicionamento se guia pelos preceitos es-

tabelecidos na norma ISO 22.716, que estabelece Boas 

Práticas de Fabricação (BPF), especialmente para os mer-

cados de Cuidados Pessoais. Atualmente, temos cinco 

plantas certificadas (veja a lista completa em Certificações). 
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Destaques
Desenvolvemos a linha OXISMOOTH®, emolientes 100% 

provenientes de fontes renováveis, empregados em uma 

ampla gama de produtos cosméticos. A linha é composta 

por três ésteres, que proporcionam sensoriais diferenciados 

e estão em fase de pré-lançamento para o mercado 

de Cuidados Pessoais. As soluções serão apresentadas 

em eventos internacionais, como a IFSCC Conference 

2017 (International Federation of Societies of Cosmetic 

Chemists) e o NYSCC Suppliers’ Day (New York Society of 

Cosmetic Chemists).

Também lançamos a OXISENSE® S 0440, solução 

especialmente desenvolvida para o mercado de cuidado 

dos cabelos, capaz de promover o controle do frizz, auxiliar 

na prevenção de danos e deixar os fios mais macios. 

Proveniente de matérias-primas de origem vegetal, o 

produto vem sendo apresentado nas principais feiras do 

setor, como a In-Cosmetics Latin America.

No mercado de Limpeza Doméstica, destaque para 

o OXISENSE® F 1100, criado especialmente para 

formulações de amaciantes de roupas. A tecnologia 

empregada torna os tecidos macios, suaves e mais fáceis 

de passar, além de conferir proteção às fibras. O produto 

foi desenvolvido a partir de insights de consumidores da 

categoria e vem sendo apresentado em diversos eventos 

do setor, como a 48ª edição da International Detergency 

Conference (IDC), em Düsseldorf, na Alemanha. 
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TINTAS E REVESTIMENTOS
Em busca de atender as necessidades do 

mercado e oferecer aos nossos clientes alternativas 

competitivas e de alto desempenho, diversificamos 

nosso portfólio por meio de plataformas tecnológicas 

que abrangem Aditivos, Building Blocks (Polióis de 

especialidades, usados principalmente em tintas 

industriais), Coalescentes, Emulsificantes e Solventes. 

Esse modelo favorece nossa capacidade de antecipar 

as tendências para cada uma dessas plataformas, além 

de ampliar ainda mais nosso portfólio de produtos, 

nos consolidando como a fornecedora de soluções 

químicas para o mercado de tintas.

 Ainda com foco no cliente e em prol da inovação, 

a Oxiteno concluiu um ciclo de dois anos de 

investimentos no laboratório de Tintas e Revestimentos.  

Adquirimos equipamentos com tecnologia de 

ponta para maximalizar a rotina das nossas análises, 

estabelecemos uma sala climatizada para avaliação de 

projetos que envolvem especialidades químicas, além 

de criarmos de um quadro para planejamento, o que 

aumentou a previsibilidade dos prazos de término das 

análises.

Destaques
Muito utilizado em formulações de tintas 

automotivas, industrial, madeira e tíneres, o 

ULTRASOLVE® M 1200, acetato de sec-butila, 

garante a presença do solvente ativo durante 

todo o processo de secamento, proporcionando 

maiores rendimentos, já que reduz perdas 

por evaporação durante sua aplicação. 

Devido a suas propriedades de solubilidade 

e evaporação, o ULTRASOLVE® M 1200 pode 

substituir solventes aromáticos proporcionando 

formulações de baixa toxicidade por possui 

baixo potencial toxicológico, ser livre 

de poluentes ao ar (HAP free) e ter alto 

desempenho na formação de filme.
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PETRÓLEO E GÁS
Em 2016, com o lançamento da linha de inibidores de 

corrosão composta de oito produtos, demos sequência 

à estratégia que busca posicionar o segmento de Petró-

leo e Gás em um patamar cada vez mais diferenciado. 

O foco é manter uma alta capacidade de inovação 

e uma postura proativa para desenvolver e entregar 

soluções que gerem valor para o negócio de nossos 

clientes. Enxergamos como oportunidades valiosas 

as parcerias que firmamos e os projetos de cocriação 

que desenvolvemos. 

Atuamos também em parceria com instituições de 

reconhecida excelência em diversas regiões, como a 

Texas A&M University, a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual de Campi-

nas (Unicamp) e o Instituto Nacional de Tecnologia 

(INT), buscando sempre gerar as melhores soluções.

Em um segmento caracterizado por condições ex-

tremas, é preciso comprovar a estabilidade das soluções 

que desenvolvemos. Em 2016, passamos a utilizar um 

equipamento de alta tecnologia, que permite simular 

as variações de temperatura (baixa e alta) e pressão (su-

perior a 2000 psi) que nossos produtos encontrarão no 

caminho até seu ponto de aplicação – algumas vezes a 

alguns quilômetros de profundidade. O equipamento, 

que nos aproxima dos clientes e melhora nossa asserti-

vidade nos novos processos de desenvolvimento, gera 

importantes resultados para os produtos destinados às 

etapas de produção e estimulação.

Destaques
Durante a feira Rio Oil & Gas 2016, que 

aconteceu no mês de outubro, foi lançada 

oficialmente a linha de inibidores de 

corrosão ULTROIL® CI. A linha é composta 

por princípios ativos de formulações, 

que têm como objetivo preservar a 

integridade de equipamentos e dutos, 

mesmo em condições extremas de pressão 

e temperatura.
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CRESCENDO JUNTO COM O 
NEGÓCIO

As recentes evoluções reforçam nosso modelo de 

gestão de pessoas, que prioriza um ambiente saudá-

vel e seguro e de estímulo contínuo ao crescimento 

profissional. O modelo da companhia continua sen-

do reconhecido externamente. Em 2016, figuramos 

novamente no ranking das 150 Melhores Empresas 

para Você Trabalhar, da revista Você S/A e, pelo quar-

to ano consecutivo, em 2017, conquistamos a certifi-

cação da organização holandesa Top Employer para 

nossas operações brasileiras. 

Mesmo com um cenário desafiador para os ne-

gócios no Brasil e em outros países onde atuamos, 

mantivemos nosso quadro profissional estável em 

comparação com 2015. No Brasil, nossos funcionários 

estão concentrados na região Sudeste. A maioria de 

nossa equipe segue formada por homens, tendência 

no segmento da indústria química, cuja procura por 

oportunidades de trabalho ainda é predominante-

mente realizada por profissionais do sexo masculino.

P E S S OA S
A gestão de pessoas da Oxiteno vem 

se dedicando para garantir a total 
implementação do novo modelo 

operacional da empresa, bem como a 
adesão dos profissionais às mudanças 

culturais que esse novo jeito de 
trabalhar pretende estabelecer. 
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Número de empregados por nível funcional no 
Brasil G4-10

Número de empregados Oxiteno por faixa etária

Número de empregados Oxiteno por tipo de 
contrato de trabalho

GERENTES TEMPO DE TERMINADO

TEMPO INDE TERMINADO

2 0 1 4 2 0 1 4

< 30 anos 31 e 50 anos > 50 anos

2 0 1 5 2 0 1 52 0 1 6 2 0 1 6

15

826

332 352 368

841 858 883

17

315

800

700

600

500

400

300

200

100

400

161

612

412

164

634

389

164

698

2014 2015 2016

19

839

14

338

16

867

14

354

OPERACIONAIS

TOTA L

59 21
58 22
59 21

COORDENADORES/
SUPER VISORES 54 21

62 21
65 25

ADMINISTRATIVOS

13 23
11 25
15 24

PROFISS IONAIS 
NÍVEL  MÉDIO

82 53
84 55

89 62

PROFISS IONAIS 
NÍVEL  SUPERIOR

150 175
158 194

177 203

468 22
467 21

465 21

APRENDIZES

15 17
18 14
13 12

1.173
2014

1.210
2015

1.251
2016

332 352 368

841 858 883

TOTA L

1.173
2014

1.210
2015

1.251
2016
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CICLO DE GESTÃO DE PESSOAS
O desafio D2022 deu origem à necessidade de revi-

sarmos nosso modelo global de gestão por compe-

tências em 2016. O objetivo era refletir os desafios do 

negócio em comportamentos esperados dos profis-

sionais. Com o novo mapa de competências, realiza-

mos o ciclo de avaliação da liderança em 2016 e, no 

início de 2017, começamos o processo de avaliação 

das equipes de profissionais. 

 A avaliação por metas é realizada com base no que foi 

definido como meta corporativa, setorial e individual. No 

Comitê de Pessoas, cada gestor apresenta os resultados 

de sua equipe para os líderes pares e, a partir de uma 

análise conjunta, são definidos os planos de desenvol-

vimento em curto, médio e longo prazos, bem como as 

movimentações laterais e os planos de sucessão.  

 Nossa Política de Remuneração se mantém alinha-

da à estratégia do negócio e visa nos manter compe-

titivos no que se refere à atração e retenção de profis-

sionais, sem distinção de gênero, faixa etária e etnia. 

Especialmente para posições de liderança, mante-

mos um índice de 70% de aproveitamento interno. O 

caráter inovador da Oxiteno gera o desafio de sermos 

ainda mais assertivos na retenção dos funcionários 

ligados à área de pesquisa e desenvolvimento. Em 

2016, cerca de 50% da equipe de P&D assumiu novas 

posições na empresa.   

Contamos também com um programa de remu-

neração variável, que abrange todos os profissionais.

Pesquisa de clima
Importante ferramenta de avaliação do 

modelo de gestão de pessoas, a pesquisa de 

clima é realizada a cada dois anos. A partir 

do último ciclo, que aconteceu em 2015, a 

pesquisa passou a ser unificada com todas 

as empresas do Ultra, contando com 94% 

de adesão (acima da média do mercado) 

e 72% de favorabilidade (pertencendo ao 

chamado terceiro quartil de mercado). 

Com os resultados, as empresas estruturam 

planos de ação corporativos e específicos 

por gerência/setor. A Oxiteno já tem 89% dos 

planos de ação traçados na última edição 

concluídos ou em fase de conclusão. Uma 

nova pesquisa será conduzida em 2017.

Os números deste indicador dos anos 2014 e 2015 foram revisados e 
recalculados.

Os números deste indicador dos anos 2014 e 2015 foram revisados e 
recalculados.



33/55

Razão matemática da remuneração entre 
mulheres e homens (Brasil)1 G4-LA13

2014 2015 2016

GERENTES 0,95 0,98 1,04

COORDENADORES 1,04 1,09 1,05

ADMINISTRATIVO 0,90 0,90 0,95

PROFISSIONAIS NÍVEL 
SUPERIOR

0,82 0,85 0,86

PROFISSIONAIS NÍVEL 
MÉDIO

0,79 0,86 0,87

OPERACIONAL 0,93 0,99 1,03

APRENDIZ 1,23 1,04 0,95

Diversidade na liderança – 
Diretoria executiva G4-LA12

GÊNERO
Masculino 2

Feminino 2

FAIXA ETÁRIA

Abaixo de 30 anos --

De 30 a 50 anos 2

Acima de 50 anos 2

1 As pequenas diferenças salariais entre homens e mulheres estão diretamente relacionadas ao tempo de permanência na empresa, que historicamente é mais alto 
para os homens, acarretando em ajustes salariais decorrentes de méritos e promoções. 

Atração de talentos
Em 2016, a Oxiteno iniciou um projeto para reformular 

o Programa de Estágio da empresa. A partir de 2017, 

a arquitetura do programa passa a abranger toda 

a trajetória do estagiário, desde o processo seletivo 

até o seu desligamento, o que inclui sua integração 

institucional e funcional na área de trabalho; o plano 

de estágio a ser executado; a trilha de aprendizagem 

que deve ser percorrida durante o período, visando 

seu desenvolvimento pessoal e profissional; o sistema 

de acompanhamento e avaliação a ser aplicado; o 

processo de finalização do estágio; e as consequências 

do desempenho do estagiário ao longo do programa. 
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Atualmente, contamos com cerca de 90 estagiários em 

nossas unidades do Brasil. 

A Oxiteno realiza o Programa de Trainee no Brasil 

desde 1989, com o objetivo de atrair talentos que 

tragam resultados e contribuam para o crescimento 

da companhia. A partir de 2015, o programa foi 

expandido para o México. Na iniciativa, os trainees 

da unidade realizam a integração no Brasil nos 

meses de janeiro e fevereiro. Em 2016, ingressaram 

na empresa 10 trainees – oito no Brasil e dois no 

México.
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Número de empregados Oxiteno por região 

G4-10

39     4  
2014

488     258  
2014

314     70  
2014

43    5 
2015

505    276 
2015

310    71 
2015

42   5  
2016

531   296  
2016

310  67  
2016
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Número de empregados Oxiteno - Unidades 
internacionais. G4-10

Brasil1

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

1.173 353 171

54 75 5

4 33

1.210 355 128

63 64 6

4 44

1.251 365 127

98 69 6

4 44

México

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Uruguai

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Bélgica

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

China

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Colômbia

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Estados Unidos

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Venezuela

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Argentina

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

¹ Os números deste indicador dos anos 2014 e 2015 foram revisados e recalculados.



36/55

Número de desligamentos por gênero. G4-LA1

Número de desligamentos por faixa etária. G4-LA1

Número de desligamentos por região. G4-LA1

Taxa de rotatividade por gênero (%). G4-LA1

Taxa de rotatividade por faixa etária (%). G4-LA1

Taxa de rotatividade por região (%). G4-LA1

Número de contratação por gênero. G4-LA1

Número de contratação por faixa etária. G4-LA1

Número de contratação por região. G4-LA1

Taxa de novas contratações por gênero. (%) G4-LA1

Taxa de novas contratações por faixa etária. (%) G4-LA1

Taxa de novas contratações por região. (%) G4-LA1

2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 42 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 52 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6

105 13,17 121 13,9241 14,52 56 16,72
105 11,13 90 10,1641 27,54 55 15,45

61 7,73 70 8,4840 18,80 50 13,93

< 30 anos < 30 anos < 30 anos < 30 anos31 e 50 anos 31 e 50 anos 31 e 50 anos 31 e 50 anos> 50 anos > 50 anos > 50 anos > 50 anos
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2014
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52

25 2225
39

35

44 44

2015 2016
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5

22,66

9,07

7,43

7,06 7,456,35 6,25

17,42
15,20

2014 2015 2016
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115
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52
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0

2014 2015 2016

28,33

9,79

0,57 0 1,24

6,66 7,47

24,34

18,67

42
2014

11,27
2014

47
2014

11,90
2014

95
2014

14,33
2014

124
2014

16,23
2014

9
2014

16,67
2014

6
2014

13,33
2014

NORDESTE NORDESTE NORDESTE NORDESTE

SUDESTE SUDESTE SUDESTE SUDESTE

SUL SUL SUL SUL

20 
2015

5,19 
2015

21 
2015

5,32 
2015

88 
2015

12,99 
2015

119 
2015

14,93 
2015

0 
2015

5,00 
2015

5 
2015

10,00 
2015

41
2016

10,83
2016

35
2016

9,19
2016

58
2016

9,08
2016

88
2016

10,95
2016

2
2016

3,19
2016

1
2016

2,13
2016
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Média de horas de treinamento por categoria funcional e gênero no Brasil1  G4-LA9

Diretoria

Coordenação / Supervisão

Administrativo

Trainee

Estagiário

Gerência

Técnico

Operacional

Aprendiz

TOTA L

1 Os dados de treinamentos de 2014 não estão disponíveis no mesmo formato, por isso não foram publicados. O indicador não inclui o Programa de Bolsas da Oxiteno  
subsídio para cursos de graduação, pós-graduação, idiomas, mestrado e extensão universitária). 

61.315
2015

43.563
2016

13.601,38 11.098,46

47.713,84 32.464,56

2 0 1 5 2 0 1 6

1.992,8

4.311,1

160,0

1.377,6

955,3

0

4.657,6

71,0

1.796,3

3.050,2

370,0

2.975,9

2.847,7

1.966,6

34.567,5

103,7

546,4

3.482,5

458,7

771,0

524,7

5.212,4

84,0

18,8

2.308,7

1960,8

412,0

1.490,2

1.887,8

17.335,0

7.011,0

59,2

DESENVOLVIMENTO CONSTANTE 
G4-LA9 E LA10

Com uma dinâmica de aprendizagem contínua, esti-

mulamos a evolução profissional e o autodesenvolvi-

mento dos profissionais de todas as nossas unidades. 

Em 2016, foram concluídos 81% dos treinamentos pre-

vistos como alta prioridade pela empresa. A cada ciclo, 

as lideranças identificam as necessidades de aprimo-

ramento de suas equipes com base em uma série de 

critérios. As capacitações devem:

• Desenvolver conhecimento, habilidades e com-

portamentos para atender requisitos da função e 

exigências legais;

• Habilitar as equipes em novos padrões estabele-

cidos;

• Capacitar as áreas em novas tecnologias.

O desenvolvimento da liderança é alvo de atenção 

permanente da área de recursos humanos. Esse 

direcionamento ganhou força em 2016 com a 

realização do programa Essência Ultra, capitaneado 

pela Diretoria Corporativa de Capital Humano do Ultra, 

que envolveu todo o nosso time de gestão e focou a 

consolidação de uma perspectiva multinegócios nas 

tomadas de decisão e para uma maior orientação ao 

mercado e às tendências. O programa envolveu uma 

série de treinamentos e imersões nas unidades das 

empresas da holding. 

Outro destaque foi a capacitação de Vendas 

Baseadas em Valor (VBS), realizada desde 2014 e que 

busca estabelecer um mindset de venda de valor, 

tendo como base a nossa Visão 2022. Além dos 

profissionais de vendas e de P&D, o programa já inclui 

as equipes industriais e funcionários de marketing, 

logística etc. Ao final da edição 2016, a Oxiteno lançou 

um desafio aos participantes, que prepararam cases 

de sucesso junto aos clientes, evidenciando como 

os aprendizados estavam sendo incorporados ao 

dia a dia do trabalho. Os três melhores cases foram 

premiados. 

Os treinamentos e capacitações trabalharão cada 

vez mais questões ligadas à inovação, ao aumento da 

produtividade e à perspectiva multinegócios. 

Para os profissionais do Brasil, há, ainda, uma política 

com abrangência nacional para concessão de bolsas 

de estudo para cursos de graduação, pós-graduação, 

mestrado, extensão universitária e idiomas. Um comitê 

composto por gestores da empresa analisa e aprova 

as solicitações. Os funcionários do Brasil também 

contam com o benefício de licença não remunerada 

para a realização de cursos fora do país.  

A partir de uma análise que considera o desempe-

nho profissional, o perfil e o tempo de casa, a Oxiteno 

oferece planos de recolocação no mercado de traba-

lho para casos de desligamento não voluntário e de 

aposentadoria.

7636
6464
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Plataforma de educação a 
distância
A Oxiteno lançou, em 2016, sua plataforma de 

educação a distância, mais uma ferramenta 

para fortalecer a geração de conhecimento na 

companhia. Batizada de Portal DNA, ela permite 

que os funcionários escolham o melhor horário e 

lugar para fazer suas capacitações. À disposição 

das equipes de todas as unidades da empresa, no 

Brasil e no exterior, o portal conta com 12 cursos 

de formação básica, como gestão de conflitos, 

Excel e inglês para reuniões, além de conteúdos 

específicos das áreas. Em breve, novos cursos de 

interesse geral serão adicionados à plataforma. 

Desde o lançamento, em março, foram regis-

trados 5.400 acessos e realizados 2.000 horas de 

treinamento.

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

Média de horas de treinamento nas unidades internacionais (h)1 G4-LA9

2014 2015 2016

MÉXICO 21.364 18.110 14.439

VENEZUELA 4.475 5.564 7.871

URUGUAI 5.206 3.485 4.148

ESTADOS UNIDOS 2.751 6.731 8.886
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CADA VEZ MAIS ECOEFICIENTE
G4-EN27 

Pautamos a condução do negócio em diretrizes e re-

ferências internacionais de cuidado com o meio am-

biente, a exemplo da adesão, no Brasil, ao Programa 

Atuação Responsável, da Associação Brasileira da In-

dústria Química (Abiquim), que estabelece o compro-

misso voluntário para a implantação de ações ligadas 

aos sistemas de gestão em saúde, segurança e meio 

ambiente. Nos outros países, a participação se dá em 

iniciativas similares, todas elas ligadas ao programa 

Responsible Care, do Conselho Internacional das As-

sociações da Indústria Química (ICCA, na sigla em in-

glês) e da norma ISO 14.001. G4-16

Em 2016, demos sequência à estratégia de desen-

volver produtos a partir da lógica do uso eficiente dos 

recursos naturais. Aumentamos, portanto, as soluções 

em nosso portfólio que priorizam a eficiência no con-

sumo de água e de energia e a redução da geração de 

emissões e de resíduos na etapa de fabricação, na fase 

de distribuição ou na etapa de uso pelo consumidor 

final. A estratégia, materializada por meio do conceito 

Greenformance, vem de encontro ao compromisso da 

empresa de desenvolver soluções sustentáveis para a 

vida das pessoas junto aos nossos clientes, permitin-

do a consolidação de nossas parcerias comerciais (as 

iniciativas estão detalhadas no capítulo Produtos e Servi-

ços, a partir da página 23). 

M E I O 
A M B I E N T E

Nosso comprometimento com 
a proteção do meio ambiente, 

considerando tanto as operações 
industriais quanto o ciclo de vida 

dos produtos, faz com que o tema 
seja um dos pilares estratégicos de 

sustentabilidade da Oxiteno e se 
desdobre em diferentes frentes. 
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Em nossas unidades, contamos com um sistema de 

gestão ambiental consolidado e que se mantém atuali-

zado frente às melhores práticas e tecnologias. No Brasil, 

desde 2002, o Sistema de Gestão Ambiental da empresa 

é certificado pela ISO 14.001 e, em 2016, Guadalajara, no 

México, foi a primeira planta internacional certificada. As 

plantas de San Juan Del Rio, também no México, e de 

Montevidéu, no Uruguai, estão se preparando para ob-

ter, em 2018, a ISO 14.001 já em sua nova versão. 

Constantemente buscando o aperfeiçoamento de 

nossos processos para alcançarmos resultados combi-

nados de aumento da produtividade e uso responsável 

dos recursos naturais, desenvolvemos, ao longo de 2016, 

uma série de iniciativas de ecoeficiência em nossas uni-

dades. As ações já impactaram nosso desempenho no 

ano e devem continuar gerando bons resultados. 

CONSUMO DE ENERGIA G4-EN5

Considerando diversas fontes energéticas (vapor, gás 

natural, tail gas, energia elétrica etc.), nossas operações 

registraram um consumo de energia de 6,2 gigajoules 

por tonelada de produto fabricado em 2016, resultado 

igual ao do ano anterior, com a redução de consumo 

em alguns processos e unidades compensando o au-

mento em outros. No consumo total de energia, houve 

um pequeno aumento em 2016 (veja tabela a seguir).

Ao longo do ano, tiveram sequência alguns pro-

jetos voltados à eficiência energética. No México, 

para fazer frente aos altos preços da energia elétrica 

praticados no país, nossas plantas passaram a operar 

em horários alternativos para reduzir o consumo e os 

custos. Ainda assim, o início da operação da planta de 

etoxilação de Coatzacoalcos provocou aumento do 

consumo de energia decorrente da caldeira instala-

da na nova unidade, gerando também mais emissões 

de gases de efeito estufa.
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Em Mauá, foram instaladas placas para geração de 

energia solar e um pequeno parque de energia eóli-

ca, que já são responsáveis pela energia utilizada em 

algumas áreas da unidade. A iluminação da planta 

também é realizada por meio de lâmpadas LED, que 

são mais eficientes. 

Também atuamos para aumentar a eficiência das cal-

deiras usadas na geração de vapor. Em Camaçari, um 

trabalho focado no monitoramento contínuo da per-

formance dos equipamentos, na manutenção preventi-

va e na conscientização das equipes reduziu em 40 mil 

toneladas o consumo de vapor em quatro plantas da 

unidade. Com a geração de vapor reduzida, há queda 

no consumo de combustíveis fósseis ou de gás nas cal-

deiras, evitando também emissões de CO2
 na atmosfera. 

A unidade também priorizou o uso de tail gas (gás re-

sidual de empresas vizinhas), economizando energia e 

diminuindo as emissões. O mesmo aconteceu em Mauá.  

G4-EN19
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Reconhecimentos em SSMA
Em 2016, as práticas de saúde, segurança e meio 

ambiente renderam às unidades de Camaçari e 

Mauá reconhecimentos externos. Camaçari re-

cebeu pela primeira vez o Prêmio Polo de Segu-

rança, Saúde e Meio Ambiente, concedido pelo 

Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Co-

fic). Mauá foi destaque no prêmio PAM, iniciati-

va do Comitê de Fomento Industrial do Polo do 

Grande ABC (Cofip), que reconhece as empresas 

que mais se engajam nas atividades propos-

tas no Plano de Auxílio Mútuo (PAM). O plano 

é composto por nove empresas, o Corpo de 

Bombeiros, a Defesa Civil e o SAMU estabe-

lecem diretrizes que devem ser seguidas em 

caso de acidentes de grandes proporções.

Consumo de energia dentro da organização      (TJ) G4-EN3

2014 2015 2016

Energia Total nos processos 7.736 7.889 7.956
1 Consumo considera todas as unidades do Brasil, México, Venezuela e Uruguai. 2 Combustíveis utilizados para geração de energia (vapor), combustíveis utilizados 
em fontes móveis (geradores, caminhões, veículos) e vapor importado. 3 Apesar das reduções no consumo de gás natural, tail gas e óleo combustível, usados nas 
caldeiras da Oxiteno, registramos aumento do consumo de vapor importado na unidade de Camaçari. 

Intensidade energética   G4-EN5 
2014 2015 2016

Energia Total nos processos/ produção (gj/t produto) 6.0 6.2 6.2
1 Consumo considera todas as unidades do Brasil, México, Venezuela e Uruguai. 2 Combustíveis utilizados para geração de energia (vapor), combustíveis utilizados 
em fontes móveis (geradores, caminhões, veículos) e vapor importado.
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Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)1  G4-EN18

2014 2015 2016

Intensidade de GEE (tCO
2
e/t produto) 0,48 0,47 0,47

1 Considera as unidades do Brasil, México, Venezuela e Uruguai nos Escopos 1 e 2 (emissões diretas e indiretas). Os gases contabilizados são: CO
2  

, CH
4  

, N
2
O e HCFCs.

2 Em 2016, o aumento do nível das chuvas no Brasil fez com que o fator de emissão do Grid brasileiro fosse reduzido, provocando a diminuição das emissões do Escopo 
2 oriundas da aquisição de energia elétrica.

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

2014 2015 2016

Redução de emissões de CO
2
 (tCO

2
e) 70.242 59.529 77.284

1 Considera 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 certificada por uma entidade externa para a contabilização.

Emissões diretas e indiretas de GEE (tCO2e)1  G4-EN15 e EN16

2014 2015 2016

Total de emissões diretas (escopo 1) 434.713 455.881 422.179

Total de emissões indiretas (escopo 2) 179. 376 160.685 173.192
1 Considera as unidades do Brasil, México, Venezuela e Uruguai nos Escopos 1 e 2 (emissões diretas e indiretas). Os gases contabilizados são: CO

2  
, CH

4  
, N

2
O e HCFCs. 
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Parceria para 
comercialização de CO2 
Uma parceria firmada em 2016 com a 

empresa White Martins está viabilizando a 

comercialização do CO
2   

gerado durante a 

produção de óxido de etileno da unidade 

Camaçari, evitando as emissões na atmosfera. 

Dentro da própria planta, foi instalada uma 

estrutura auxiliar para realizar o bombeio do 

gás, que é encaminhado para a compressão e a 

purificação e posteriormente transportado aos 

clientes da White Martins. Desde a fase piloto do 

projeto, iniciada em agosto de 2016, até o mês 

de março de 2017, foram comercializadas 4,5 mil 

toneladas de CO
2 

– o volume pode chegar a 80 

mil toneladas/ano. Um trabalho semelhante é 

desenvolvido há mais tempo em Mauá, com a 

venda parcial do CO
2
 resultante da produção de 

óxido de eteno para o mesmo parceiro comercial.

GESTÃO DAS EMISSÕES G4-EN18 E EN19 

A intensidade de nossas emissões foi de 0,47 tCO
2
e/t 

produto em 2016, valor igual ao registrado no ano 

anterior, conforme o inventário anual de emissões 

de GEE, que considera nossas emissões diretas e 

indiretas (escopos 1 e 2). A meta 2020 da Oxiteno 

prevê a redução de 25% na geração de gases de 

efeito estufa, tendo como ano-base 2008. Até 2016, 

reduzimos 11% de nossas emissões. 

Um exemplo de iniciativa que aumentou a eficiência 

de nossos processos e reduziu nossas emissões foi a 

troca, em 2016, do catalisador de alta seletividade de 

um dos reatores da unidade de Mauá. Este componente 

precisa ser substituído periodicamente porque, com 

o tempo, aumenta a geração de compostos não 

desejados. O novo catalisador, portanto, potencializa 

a formação de óxido de etileno e diminui a geração 

de CO2
. Esse 2017, o catalisador de um dos reatores 

de Caçamari também será substituído.
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USO RESPONSÁVEL DA ÁGUA
G4-EN8 E EN10

A Oxiteno depende da água para realizar com êxito 

diferentes etapas de seu ciclo de produção, como a 

geração de vapor, o resfriamento de processos e a 

lavagem de equipamentos. Comprometida com a 

sustentabilidade, a empresa centra suas ações para 

utilizar o recurso de maneira responsável e eficiente.

Do volume total de água consumido, um percentual 

evapora, outro fica contido em nossos produtos e uma 

média de 50% vira efluente líquido, que é totalmente 

tratado nas estações de tratamento da Oxiteno ou 

em prestadores de serviço especializados nos polos 

industriais, onde a companhia está instalada. Após 

o tratamento, aproximadamente 98% da água total 

Total de retirada de água por fonte 1,2,3  G4-EN8

2014

m3

2015

m3

2016

m3

Águas subterrâneas

Brasil 844 0 0

Uruguai - 53.078 54.761

México 64.566 69.077 69.314

Águas pluviais diretamente coletadas e ar-
mazenadas pela organização 4 49.838 55.892 29.131

Efluentes de outra organização 5 791.778 774.950 814.139

Água de abastecimento municipal

Brasil 4.340.542 4.457.807 4.273.356

México 70.280 75.383 91.599

Uruguai - 34.652 26.641

Venezuela 60.496 45.770 35.068

Volume total de água retirado 5.378.343 5.566.609 5.394.009

1 Considera todas as unidades do Brasil, México, Venezuela e Uruguai. 2 A Oxiteno não realiza captação de água superficial, incluindo áreas úmidas, rios, lagos e 
oceanos. 3 Medição direta por meio de faturas de cobrança do uso da água ou medições realizadas nas unidades industriais por meio de hidrômetros. 4 A captação 
de água de chuva é realizada somente na planta Oleoquímica, de Camaçari, que conta com estrutura para esse processo. 5 Considera somente o consumo de água 
tratada proveniente do reúso de esgoto para água industrial na planta de Mauá, exceto para uso humano e composição de produtos. 
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utilizada pela Oxiteno é devolvida ao meio ambiente, 

sempre atentando para que os parâmetros legais 

sejam 100% atendidos em todos os processos. 

Em 2016, o consumo de água correspondeu a 

aproximadamente 5,4 milhões de m3, volume um 

pouco maior que o registrado no último ano. A água 

utilizada vem de aquíferos subterrâneos, da captação 

de água de chuva e ainda de outras organizações e 

de iniciativas de reúso.

No ano, registramos aumento no consumo 

de água da unidade de Camaçari em função do 

baixo desempenho de um dos trocadores de calor, 

equipamento que faz o resfriamento da água dos 

processos industriais. No fim do ano, o equipamento 

foi substituído. 
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Crise hídrica no Nordeste
A forte seca que afeta a região Nordeste do Brasil impôs ao Polo Petroquímico de Camaçari, onde a Oxiteno está 

instalada, a necessidade de reduzir seu consumo de água. A empresa revisitou alguns processos para identificar 

oportunidades de otimização e potencializar a eficiência de alguns equipamentos. Com a iniciativa, foi possível 

reduzir cerca de 10% do consumo de água apenas no final de 2016. O desafio agora é manter essa redução em 

2017 e nos próximos anos. 

A planta Oleoquímica de Camaçari também abriga um sistema para captação da água da chuva, posterior-

mente reaproveitada nas torres de resfriamento. Em 2016, a utilização dessa água foi reduzida em função de 

variações na qualidade da água coletada, que alteravam o processo de resfriamento da unidade. G4-EN10
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Uma das metas da empresa é aumentar em 25% o 

consumo de água de reúso até 2020, considerando o 

ano-base 2008. Em Mauá, por exemplo, uma média 

de 97% da água usada pela Oxiteno é proveniente de 

reúso, graças ao projeto Aquapolo, parceria entre as 

empresas do Polo Petroquímico de Capuava, em Mauá, 

e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (Sabesp). Uma estrutura foi construída para 

levar a água proveniente ao complexo industrial. Para 

assegurar a qualidade, a água tratada ainda passa por 

um rigoroso sistema de tratamento e purificação. Em 

média, a cada ano, as empresas do polo petroquímico 

deixam de consumir 450 milhões de litros de água 

tratada que seriam fornecidos pela companhia de 

 Água reciclada e reutilizada G4-EN10

2014 2015 2016

Volume de água reciclada e reutilizada (m³)1, 2 841.616 830.842 843.270

Percentual de água reciclada e reutilizada em 
relação ao total de água retirada (%)3 16 15 16

1 Considera a unidade de Mauá e a planta Oleoquímica de Camaçari. 2 Água de reúso: água de chuva coletada nos telhados e efluentes 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).

abastecimento. Nos Polos Petroquímicos de Triunfo 

e Camaçari, vêm avançando estudos para implantar 

sistemas de reúso da água proveniente das respectivas 

estações de tratamento de efluentes, assim como 

evoluem também estudos internos da empresa sobre 

redução e reúso. Até 2016, conseguimos alcançar 16% 

de nossa meta de reúso. 

A Venezuela também passou a dedicar cada reator 

para trabalhar uma linha específica de produto, 

postergando a lavagem dos reatores por várias 

semanas e diminuindo o consumo de água na 

unidade. Também foi implementado um projeto 

para reaproveitamento da água tratada na estação 

de efluentes para a manutenção e a rega dos jardins.  
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RESÍDUOS G4-EN23

A Oxiteno atua para gerenciar de maneira adequada os 

resíduos resultantes dos processos produtivos, traba-

lhando em parceria com fornecedores e prestadores de 

serviço. A partir de 2016, o tema passou a integrar um 

dos tópicos considerados relevantes pela companhia 

dentro do pilar Meio Ambiente, com a divulgação do 

gerenciamento já realizado e o acompanhamento de 

indicadores específicos.  

 Vale lembrar que existe um projeto de valorização 

dos resíduos como produtos de menor importância co-

mercial para a Oxiteno – os coprodutos –, que poderiam 

ser destinados como resíduos, mas que, a partir dessa 

estratégia, são empregados como matéria-prima em 

outros processos produtivos, caso dos aditivos para ci-

mento, diluentes e aditivos industriais. Em 2016, comer-

cializamos quase 22 mil toneladas desses itens.   

Em 2016, registramos aumento no volume de resídu-

os gerados, tanto os classificados como perigosos quan-

to os não perigosos. Especificamente em relação aos re-

síduos perigosos, até 2020 pretendemos reduzir 40% do 

volume gerado em comparação com o índice de 2011, 

que foi de 3,42 kg/t produto. Em 2016, conseguimos re-

duzir 23%, alcançando 2,62 kg/t produto. Em compara-

ção com os anos anteriores, nosso desempenho foi pre-

judicado, especialmente em decorrência de alterações 

nas condições de operação das unidades de Tremembé 

e Mauá, provocando o aumento de resíduos perigosos. 

Em Camaçari, um novo produto passou a ser desenvolvi-

do na unidade, também ocasionando o aumento desse 

tipo de resíduo. As obras realizadas em nossas unidades 

do Brasil, especialmente as de modernização da rede de 

descarte e coleta de efluentes industriais, impactaram 

negativamente o indicador. No México, houve aumento 

do descarte de pallets e tambores na planta de Guadala-

jara. O mais representativo foi a inclusão dos indicadores 

do Uruguai, que passaram a ser contabilizados e moni-

torados a partir de 2016.
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Peso total de resíduos, por tipo e método de destinação1,2 G4-EN23

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (EM TONELADAS) 2014 2015 2016

Compostagem  -  -  -

Reutilização  -  - - 

Reciclagem 754 836 1.251

Recuperação (incluindo recuperação de 
energia) 597 650 738

Incineração (queima de massa) 36 418 478

Aterro industrial 1.141 1.455 1.801

Injeção subterrânea de resíduos  -  -  -

Armazenamento no local3  -  - 1.364

Outros 13 21 15

Total 2.541 3.381 5.647 

1 Os resíduos são categorizados como industriais e não industriais e, em ambos, ainda são classificados como perigosos e não perigosos. Os resíduos industriais 
(tanto os perigosos quanto os não perigosos) não são enviados para aterro, exceto no Uruguai. Já os resíduos não industriais (perigosos ou não perigosos) podem ser 
enviados para aterro e, nesse caso, o indicador contempla números do Brasil, México, Venezuela e Uruguai. 2 Para a Oxiteno, resíduos industriais são aqueles con-
taminados com produtos químicos provenientes dos processos produtivos, como elementos filtrantes, resinas, resíduos de sobra de produção, material absorvente 
contaminado usado para contenção de vazamentos, panos e estopas contaminados, embalagens como tambores e bombonas, entre outros. Os resíduos não indus-
triais englobam resíduos de áreas administrativas, podas de árvores, entulhos de áreas não industriais e materiais recicláveis em geral. 3 Resíduos armazenados na 
planta do Uruguai em processo de destinação.
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Adquirida em 2012 e com um estoque elevado de 

resíduos gerados pela administração anterior, a unidade 

do Uruguai, que fabricava também uma linha de sulfa-

tados para a indústria de couros, teve essa parte da ope-

ração encerrada em meados de 2015. 

Em alinhamento com o órgão ambiental do país e 

seguindo as diretrizes ambientais da Oxiteno, foi desen-

volvida uma tecnologia específica para tratar o resíduo 

estocado e considerado perigoso. Em 2016, foram des-

tinadas 2,2 mil toneladas para o aterro industrial de re-

síduos perigosos do Uruguai. O trabalho para realizar a 

correta destinação de todo esse resíduo deve durar cer-

ca de três anos.

Zero Aterro 
No Brasil, há mais de 15 anos, a Oxiteno mantém a 

política Zero Aterro, que proíbe o envio de resíduos 

industriais para esses locais. A prática se estende às 

operações no México e na Venezuela. No Uruguai, 

ainda não há outra forma de disposição.

Peso total de resíduos, por tipo e método de destinação1 G4-EN23

RESÍDUOS PERIGOSOS (EM TONELADAS) 2014 2015 2016

Compostagem  -  -  -

Reutilização 580 715 618

Reciclagem 379 462 392

Recuperação (incluindo recuperação de 
energia) 1.339 1.298 1.491

Incineração (queima de massa) 515 62 62

Aterro industrial  - - 1.325

Injeção subterrânea de resíduos  -  -  -

Armazenamento no loca  -  - -

Outros 6 2 40 

Total 2.819 2.539 3.928

1 Os resíduos são categorizados como industriais e não industriais e, em ambos, ainda são classificados como perigosos e não perigosos. Os resíduos industriais 
(tanto os perigosos quanto os não perigosos) não são enviados para aterro, exceto no Uruguai. Já os resíduos não industriais (perigosos ou não perigosos) podem ser 
enviados para aterro e, nesse caso, o indicador contempla números do Brasil, México, Venezuela e Uruguai. 
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EM BUSCA DA 
MELHORIA CONTÍNUA
Esse comprometimento está refletido nos resultados 

de 2016, que registraram queda significativa nos 

índices de ocorrência de acidentes das unidades do 

Brasil e o menor índice global de taxa de frequência 

dos últimos 10 anos.

Há também um esforço de padronização da gestão 

de segurança nas unidades mais recentemente 

adquiridas pela Oxiteno. É o caso das plantas de 

Montevidéu e de Pasadena, nos Estados Unidos.  

Ao longo de 2016, um dos focos de trabalho esteve 

relacionado à segurança operacional e de processos. 

Como parte de um programa que envolveu outras três 

empresas do Ultra (Ipiranga, Ultracargo e Ultragaz), o 

Diagnóstico do Sistema de Segurança Operacional e 

de Processos, como foi chamado, teve como objetivo 

principal o direcionamento de ações para fortalecer 

o sistema de Gestão de Segurança dos negócios da 

Ultrapar, desenvolvendo uma atitude prevencionista 

e identificando oportunidades de melhoria contínua 

para se alcançar a meta de acidente zero. O programa 

foi dividido em quatro pilares: análise preliminar de 

risco (APP), barreiras de proteção, diagnóstico dos 

sistemas de incêndio e gestão de atendimento a 

emergências (PAE). 

S E G U R A N Ç A
Segurança é um valor para a 

Oxiteno. Mesmo com uma gestão 
consolidada, a empresa trabalha 

de modo contínuo em prol do 
aprimoramento das práticas e 

diretrizes de segurança. 
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Com base na metodologia APP/LOPA/AQR (Aná-

lise Preliminar de Riscos, Layer of Protection e Aná-

lise Quantitativa de Riscos), os cenários de risco de 

uma unidade industrial são mapeados e avaliados se-

gundo a probabilidade de ocorrência (frequência) e 

a gravidade (consequência). Na Oxiteno, a matriz de 

riscos foi revisitada em função dos critérios definidos 

para o Ultra. Já as barreiras de proteção são elemen-

tos fundamentais para a gestão da segurança, que 

visam prevenir ou mitigar um acidente. Elas podem 

ser entendidas como mecanismos de controle que 

permitem reduzir a frequência ou minimizar a con-

sequência dos cenários acidentais. Tais mecanismos 

podem ser sistemas de alarme e controle, intertrava-

mentos, procedimentos etc.

 Paralelamente, em todas as unidades do Brasil, foi 

realizado um diagnóstico voltado à gestão e adminis-

tração do atendimento à emergência, que avaliou o 

nível de capacitação da equipe de resposta a emer-

gências. Ações de melhoria identificadas pela consul-

toria já estão sendo implementadas. Outra iniciativa, 

que teve início em Mauá e será desdobrada para as 

demais unidades, é a avaliação qualitativa e quantita-

tiva dos sistemas e componentes de proteção contra 

incêndio das plantas.

Taxas de acidentes de trabalho e dias perdidos1, 2  G4-LA6

2014 2015 2016

Taxa de frequência (1.000.000 HHT)3 8,12 9,414 6,78

Taxa de dias perdidos 5 92,07 61,07 48,23

Número de óbitos 0 1 0

1 Considera as unidades Brasil. 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 de trabalho * 1.ooo.ooo/ HHT total. 4 A taxa de frequência divulgada no relatório anterior (10,07) considerou equivocadamente tam-
bém os acidentes de trajeto. Como a Oxiteno considera para esse cálculo apenas os acidentes de trabalho, o número foi recalculado e corrigido neste relatório.  5 
Taxa de dias perdidos é calculada a partir do número total de dias perdidos relacionado a acidentes de trabalho * 1.000.000/HHT total.

Tecnologia a serviço da operação
A inovação vai além do desenvolvimento de produtos e pode otimizar processos operacionais como, por 

exemplo, na unidade de Mauá. Em 2016, foi adquirido um drone, que passou a ser usado nas atividades de 

inspeção e manutenção da unidade, aumentando a segurança dos funcionários envolvidos nas tarefas e 

diminuindo o tempo de execução. 

Segurança certificada 
Atualmente, possuem a certificação OHSAS 

18.001 as unidades de Triunfo (primeira a ser 

certificada, em 2014), Camaçari (Petroquímica, 

Química, Oleoquímica e Óleos Minerais-EMCA 

– certificada em 2015), Mauá (certificada em 

2016) e Suzano (certificada em março de 2017).

Com o objetivo de gerenciar riscos operacionais 

por meio de aspectos de saúde e segurança, 

a norma considera como principais pilares a 

prevenção de acidentes, a redução de riscos e o 

bem-estar dos funcionários.
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COMPORTAMENTO SEGURO 
EM PAUTA
A cultura de segurança foi outra frente que mereceu 

atenção na empresa em 2016. Mesmo mantendo prá-

ticas que disseminam diariamente o comportamento 

seguro dos funcionários próprios e dos profissionais 

terceirizados – diálogos de segurança, integração de 

segurança para os funcionários recém-chegados, grade 

permanente de treinamentos e comissões internas de 

segurança, entre outras –, a Oxiteno enxerga oportunida-

des permanentes de evolução. O objetivo é alcançar ní-

veis mais elevados de maturidade entre todas as equipes. 

Em 2016, a Oxiteno organizou o primeiro Workshop 

de Segurança Comportamental das empresas do Ultra. 

O encontro contou com a participação de representan-

tes das áreas de recursos humanos e segurança ocupa-

cional das quatro empresas do Ultra e buscou propor e 

orientar o planejamento de diretrizes que fortaleçam os 

respectivos Programas Comportamentais. 

Outra iniciativa foi o Programa SABER (Segurança, 

Ação, Benefício, Experiências, Resultados), realizado pela 

segurança corporativa em parceria com a área de recur-

sos humanos. De forma didática, foram reforçados os prin-

cipais conceitos a respeito das ferramentas e programas 

corporativos de segurança. Ao todo, 127 profissionais de 

Mauá, Tremembé, Camaçari, Planta Piloto e P&D partici-

param do programa, totalizando 56 horas. A proposta é 

dar continuidade ao programa ao longo de 2017.

Em Camaçari, a partir de um estudo de benchmark 

realizado com uma empresa do setor siderúrgico, foi 

estruturado o Programa de Observação de Trabalho 

Seguro, que empodera as equipes e estimula a ca-

pacidade de observação dos profissionais para que 

eles se mantenham atentos aos eventuais desvios de 

segurança cometidos por eles próprios e os colegas. 

A unidade também realizou reconhecimentos indi-

viduais e coletivos relacionados a práticas de segu-

rança previstas no Programa de Reconhecimento em 

Segurança implantado em 2015. 

Um projeto semelhante foi realizado em Mauá. O 

VIA (Valores Inspirando Atitudes) também foca a ado-

ção do comportamento seguro como hábito, com a 

liderança da unidade tendo sido o primeiro público 

sensibilizado. O projeto abrange capacitações e ou-

tras ferramentas, como reconhecimentos individuais, 

reporte de desvios e uma tenda exclusiva do VIA den-

tro da unidade. 

A segurança é um dos pilares do programa VIVO 

(Valores Individuais e Valores Organizacionais), im-

plantado em Tremembé e Suzano ao longo do ano. 

Visando a uma transformação cultural, o programa 

busca aprimorar os resultados das duas unidades 

e aposta em transformações comportamentais da 

equipe. Aqui também os líderes foram os primeiros a 

serem impactados pela iniciativa. 

Saúde ocupacional
Em relação aos riscos potenciais que podem afetar 

a saúde de nossos funcionários, adotamos todas 

as medidas de prevenção pertinentes, incluindo o 

programa de Higiene Ocupacional, que difunde 

práticas e comportamentos preventivos entre as 

equipes. Também mantemos um rigoroso proces-

so de acompanhamento médico. Consequência 

desse trabalho, não registramos casos de doenças 

relacionadas à exposição a produtos químicos ou 

decorrentes do ambiente de trabalho.  G4-LA7 
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As plantas do México também priorizaram a disse-

minação de práticas de comportamento seguro en-

tre as equipes. A gestão de riscos foi outro destaque 

em 2016.
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ATUAÇÃO EM PARCERIA
A Oxiteno está no centro de uma cadeia de valor, que 

tem, em uma extremidade, os fornecedores dos su-

primentos que servem de matéria-prima para as es-

pecialidades do nosso portfólio e, na outra, os clientes 

que usam nossas soluções para o desenvolvimento 

de produtos e serviços químicos que atendem aos 

mercados de Agroquímicos, Cosméticos e Produtos 

de Higiene e Limpeza, Petróleo e Gás e Tintas e Re-

vestimentos, entre outros. Mesmo como uma com-

panhia B2B, por meio dos produtos de nossos clien-

tes, chegamos também aos consumidores finais. 

Constituímos, assim, uma rede capaz de evoluir de 

maneira conjunta, em prol do crescimento susten-

tável dos negócios. Isso se materializa, por exemplo, 

quando um cliente solicita à empresa dados sobre o 

consumo de carbono para a fabricação do produto 

adquirido e a Oxiteno consulta a sua cadeia de supri-

mentos, impulsionando esse fornecedor a também 

estruturar um processo de monitoramento relaciona-

do ao uso dos recursos naturais. G4-EC8

C A D E I A  D E 
VA LO R

Nosso modelo nos coloca em uma 
posição privilegiada, pois nos dá 
a possibilidade de criar parcerias 

e compartilhar experiências 
e aprendizados tanto com 

fornecedores quanto com clientes. 
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FOCO NO CLIENTE
Hoje, a Oxiteno comercializa soluções e produtos quí-

micos para empresas de mais de 60 países, como Es-

tados Unidos, Argentina, Alemanha, China, África do 

Sul e Japão. O objetivo é sempre oferecer a melhor 

solução para todos os grupos de clientes, agregando 

valor a seus negócios. 

A dedicação guia toda a nossa equipe de profis-

sionais, desde os que trabalham no desenvolvimento 

de novas soluções nos centros de pesquisa e desen-

volvimento da empresa, passando pelos funcionários 

das unidades produtivas que asseguram diariamente 

a qualidade e a conformidade dos produtos até os 

responsáveis pelas transações comerciais e os que 

estão nas chamadas áreas de apoio. 

Também investimos continuamente em tecnologia, 

o que nos torna aptos a atender de forma proativa e ágil 

as demandas que acompanham as constantes trans-

formações da sociedade, garantindo a nossa competi-

tividade. Cada vez mais, trabalhamos ao lado de nossos 

clientes em busca de soluções eficientes e ambiental-

mente responsáveis (leia mais na pág. 50).

ALAVANCANDO A CADEIA DE 
SUPRIMENTOS G4-12

A base atual de fornecedores da Oxiteno é compos-

ta por cerca de 400 empresas que fornecem regular-

mente matérias-primas à companhia. De 2015 a 2016, 

não houve nenhuma alteração significativa nesse 

grupo. Priorizando os negócios com fornecedores lo-

cais, 89,59% dos insumos adquiridos em 2016 vieram 

de empresas do território nacional. G4-EC9

Contamos com a Política Interna de Qualificação 

de Fornecedores, voltada ao monitoramento e de-

senvolvimento dos fornecedores. Em 2016, o progra-

ma foi aprimorado em função das novas políticas de 

ética e compliance aprovadas pelo Ultra. Para realizar 

o gerenciamento da cadeia de suprimentos, é utiliza-

do o sistema Quality Módulo Oracle, que gera um in-

dicador de sustentabilidade a partir da autoavaliação 

preenchida pelo fornecedor, da análise de documen-

tação legal (Licença de Operação Ambiental, Certifica-

do do Ibama etc.) e de eventuais não conformidades 

e os respectivos planos de ação firmados – todos eles 

abrangendo aspectos de saúde, segurança, meio am-

biente e responsabilidade social. Anualmente, alguns 

fornecedores, em função do risco e do desempenho, 

também são escolhidos para participar de auditorias 

in loco, que analisam todos esses critérios. Com base 

nesse modelo, 45,5% dos novos fornecedores da Oxi-

teno foram avaliados em aspectos de sustentabilida-

de em 2016. Parte dos fornecedores não passa pelo 

processo em função da complexidade da contrata-

ção, como a compra de óleo fúsel – um subproduto 

gerado na destilação de álcool e adquirido em regi-

me de leilões com a participação de mais de 300 usi-

nas fornecedoras, entre grandes e médias. G4-EN32

Uma matriz de riscos também classifica os forne-

cedores a partir de critérios como saúde financeira e 

estoques de segurança. Para mitigar eventuais riscos 

de desabastecimento, a Oxiteno pode articular ações 

combinadas, como o desenvolvimento de outros for-

necedores e o aumento da estrutura de armazena-

gem de insumos em suas próprias unidades.  

Cadeia do óleo de palmiste
O óleo de palmiste (PKO) é uma das principais maté-

rias-primas renováveis da Oxiteno, utilizada no seg-

mento de Cuidados Pessoais. Em 2015, a empresa 

obteve a certificação do RSPO (Roundtable on Sus-

tainable Palm Oil), organização sem fins lucrativos, 

cuja sede fica na Malásia, que reconhece as organi-

zações que utilizam os óleos de palma e de palmiste 

oriundos de sistemas produtivos sustentáveis. O culti-

vo da palma está historicamente vinculado à mono-

cultura e a práticas de desmatamento em áreas de 

floresta tropical – a maioria no Sudeste Asiático.

Obtivemos a certificação para cinco unidades in-

dustriais da Oxiteno no Brasil e, em 2017, as unidades 

do México e do Uruguai devem se certificar. Temos 

também a meta de trabalhar, até 2020, com óleo de 

palmiste 100% sustentável ou verificado.  

Ao longo de 2016, revisamos a política e as diretri-

zes que devem guiar a atuação desses fornecedores. 

A política estabelece, entre outros pontos, que não 

haja desmatamento e impactos a biodiversidade, 

que as emissões de GEE sejam progressivamente re-

duzidas e que os direitos humanos e trabalhistas se-

jam respeitados durante o cultivo da palma. 

Atualizamos também nossos programas e cri-

térios de qualificação e avaliação. A etapa seguinte 

prevê uma análise de riscos e a realização de audi-

torias nesse grupo de fornecedores com o estabeleci-

mento de planos de melhoria.  

Requisitos e boas práticas
• Para fornecer à Oxiteno, é preciso responder 

a uma autoavaliação, estar com a licença 

de Operação Ambiental em dia e apresentar 

certificado do Ibama (fornecedores do Brasil). 

•  Os fornecedores de matérias-primas renováveis 

também devem assinar a Declaração Bioma 

(compromisso de não aquisição, intermediação, 

transporte ou comércio de produtos ou subprodutos 

de origem animal de áreas de embargo). 

•  Também entendemos como boa prática a 

assinatura de nosso termo de Responsabilidade 

Social, que demonstra a adesão por parte 

de nossos fornecedores às diretrizes de 

responsabilidade social. 
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A empresa ainda mantém o Comitê de Insumos, 

ligado ao Comitê de Tratativa de Não Conformidades, 

com encontros mensais.

CANAL DE VENDAS/DISTRIBUIÇÃO
A Oxiteno se dedicou a estreitar o relacionamento 

com a sua rede de distribuidores, com o objetivo de 

potencializar resultados. Em um trabalho de alinha-

mento de diretrizes, metas e filosofia de vendas, fo-

ram envolvidos os cinco distribuidores autorizados 

que atuam no fornecimento de produtos para os 

mercados-chave da Oxiteno. As estimativas apontam 

que a capilaridade do canal está em torno de 90% 

das empresas de pequeno e médio portes que con-

somem algum tipo de produto químico no Brasil. 

Com o objetivo de maximizar resultados, foi estabe-

lecido também um Plano de Gestão para cada distribui-

dor, cujo cumprimento será revertido em um ranking 

para análise do desempenho do canal de venda.
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Formare
Na cidade de São Paulo, onde está localizada a administração central, a Oxiteno e as demais empresas do Ultra 

mantêm o Ultra Formare, programa de qualificação profissional que impulsiona o ingresso de jovens de baixa 

renda no mercado de trabalho. Em parceria com a Fundação Iochpe, a iniciativa atende estudantes do Ensino 

Médio das escolas do entorno, com idades entre 15 e 17 anos. 

O curso, que tem duração de um ano, forma jovens para atuarem como auxiliares administrativos. Há aulas 

teóricas, ministradas por funcionários voluntários, e estágio prático em um dos negócios do Ultra.

Outros apoios
A Oxiteno é apoiadora institucional do Instituto Tomie Ohtake, na 

capital paulista, que abriga mostras nacionais e internacionais de arte 

contemporânea e ainda desenvolve trabalhos de educação, pesquisa e 

documentação. O apoio é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura 

do Estado de São Paulo (ProAC). Em Mauá, via Lei de Incentivo ao Esporte, a 

companhia apoia o projeto Integrar Arte e Vida, que oferece oficinas culturais 

e esportivas a crianças e adolescentes da rede municipal de educação. 

Melhorias nas operações logísticas
A Oxiteno direciona investimentos contínuos para aprimorar os processos logísticos, com a adoção de tecnologias 

para aumentar a eficiência e reduzir os custos e os impactos ao meio ambiente. Essas melhorias foram alcançadas 

com a recente inauguração do centro de armazenagem e distribuição de Macaé (RJ) para atender aos clientes do 

segmento de Petróleo e Gás. O novo centro reduz em até sete vezes o prazo de entrega e deve gerar uma economia 

anual de R$ 2,5 milhões à companhia. 

Outro bom exemplo é a adoção dos isotanques (tanques móveis com capacidade de armazenamento de 25 mil litros) 

para o transporte de produtos de Camaçari para outras unidades da Oxiteno via modal marítimo. Antes o transporte era 

feito em tambores de 200 litros, o que aumentava os custos e os impactos ambientais decorrentes do deslocamento. 
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COMUNIDADES DO ENTORNO
Temos também a oportunidade de construir relacio-

namentos sólidos com as comunidades que estão 

em nosso entorno. A Oxiteno integra os Conselhos 

Comunitários Consultivos, órgãos formalizados pela 

Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), 

que reúnem as empresas do setor e as comunidades 

que vivem nas proximidades dos polos petroquími-

cos. O conselho é a esfera onde os representantes das 

comunidades podem dialogar de forma transparente 

com as empresas, apresentando dúvidas e demandas 

e conhecendo as práticas de saúde e segurança e de 

proteção ao meio ambiente. Por meio do conselho e 

em parceria com a prefeitura municipal, em 2016 a 

unidade de Tremembé realizou palestras para a co-

munidade sobre segurança e gestão de riscos. Já a 

unidade de Camaçari organizou visitas a escolas para 

falar sobre segurança.  

Em Mauá, a Oxiteno preside atualmente o Comitê 

de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP). 

Graças à atuação do COFIP, foi possível formalizar, em 

2016, uma parceria com o Senai para a estruturação 

de um curso técnico de operador petroquímico. Por 

meio do COFIP do Rio Grande do Sul e em parceria 

com o Senai, a Oxiteno também apoiou uma iniciati-

va de formação técnica na região de Triunfo.   

Nas unidades do México, Venezuela e Uruguai, exis-

tem iniciativas semelhantes, que envolvem capacitações 

para a comunidade e de formação técnica para jovens 

profissionais. Em 2016, 30 recém-formados em Enge-

nharia Química e Mecânica na Venezuela participaram 

de um programa de capacitação desenvolvido pela Oxi-

teno em parceria com um instituto externo. Do total de 

participantes, 13 foram contratados pela companhia. 



S U MÁ R I O  D E
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Conteúdo geral

ASPECTO DESCRIÇÃO
PÁGINA

RESPOSTA
OMISSÃO

Estratégia e análise G4-1 Mensagem do presidente 04

Perfil organizacional

G4-3 Nome da organização 11

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços 11 e 14

G4-5 Localização da sede da organização 11

G4-6 Países onde estão as principais unidades de 
operação ou as mais relevantes para os aspectos da 
sustentabilidade do relatório

11 e 13

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade 11

G4-8 Mercados em que a organização atua 11 e 13

G4-9 Porte da organização 11

G4-10 Perfil dos empregados 32,34 e 35

G4-11 Percentual de empregados cobertos por 
acordos de negociação coletiva

98%
Os gerentes são geridos por 
uma Política Corporativa Ultra.

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da 
organização

50

G4-13 Mudanças significativas em relação a 
porte, estrutura, participação acionária e cadeia de 
fornecedores

Não houve mudanças signifi-
cativas quanto ao porte, par-
ticipação acionária e cadeia 
de fornecedores. Em 2016, a 
Oxiteno iniciou um processo de 
redefinição de sua estrutura or-
ganizacional, em consolidação 
ao longo de 2017. Leia mais na 
página 17.

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

21

G4-16 Participação em associações e organizações 39

ASPECTO DESCRIÇÃO
PÁGINA

RESPOSTA
OMISSÃO

Aspectos materiais 
identificados e limites

G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas e entidades não cobertas 
pelo relatório

As informações presentes 
neste relatório são referentes 
ao Brasil, operação mais 
significativa, e, sempre que 
possível, se estendem às 
unidades internacionais. As 
demonstrações financeiras 
são divulgadas pela holding 
Ultrapar e contemplam to-
das as unidades Oxiteno.

G4-18 Processo de definição do conteúdo do 
relatório

07

G4-19 Lista dos temas materiais 08

G4-20 Limite, dentro da organização, de cada 
aspecto material

08

G4-21 Limite, fora da organização, de cada as-
pecto material

08

G4-22 Reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

Reformulações, quando 
ocorrem, são indicadas nas 
notas das tabelas.

G4-23 Alterações significativas de escopo e 
limites de aspectos materiais em relação a  
relatórios anteriores

Em 2016, a Oxiteno incluiu o 
aspecto gestão de resíduos 
no pilar Meio Ambiente e pas-
sou a divulgar os respectivos 
indicadores de desempenho.

Engajamento de 
stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados 
pela organização

07

G4-25 Base usada para a identificação e seleção 
de stakeholders para engajamento

07

G4-26 Abordagem para envolver os stakeholders 07

G4-27 Principais tópicos e preocupações levan-
tadas durante o engajamento, por grupo de stake-
holders

07 e 21
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Conteúdo específico

CATEGORIA ECONÔMICA

ASPECTO DESCRIÇÃO
PÁGINA

RESPOSTA
OMISSÃO

Desempenho 
econômico

DMA Forma de gestão 24

G4-EC4 Ajuda financeira significativa recebida 
do governo 

24

Impactos econômicos 
indiretos

DMA Forma de gestão 49

G4-EC8 Descrição de impactos econômicos indi-
retos significativos 

49

Práticas de compras 

DMA Forma de gestão 50

G4-EC9 Políticas, práticas e proporção de gastos 
com fornecedores locais 

50

CATEGORIA AMBIENTAL

ASPECTO DESCRIÇÃO
PÁGINA

RESPOSTA
OMISSÃO

Energia

DMA Forma de gestão 40

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organi-
zação

40

G4-EN5 Intensidade energética 40

Água

DMA Forma de gestão 42 e 43

G4-EN8 Total de água retirada por fonte 42 e 43

G4-EN10 Percentual e volume total de água 
reciclada e reutilizada 

42 e 43

Perfil do relatório

G4-28 Período coberto pelo relatório 07

G4-29 Data do relatório anterior mais recente 07

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios 07

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório 
ou seu conteúdo

07

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e local-
ização da tabela GRI

07

Governança

G4-33 Política e prática atual relativa à busca de 
verificação externa para o relatório

As informações não foram 
submetidas à verificação 
externa. A prática de verifi-
cação externa está prevista 
para o próximo relatório.

G4-34 Estrutura de governança da organização 17

Ética e integridade
G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento da organização

19
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ASPECTO DESCRIÇÃO
PÁGINA

RESPOSTA
OMISSÃO

Emissões

DMA Forma de gestão

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito 
estufa

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito 
estufa provenientes da aquisição de energia

G4-EN18 Intensidade de emissões de GEE

G4-EN19 Redução de emissões de gases de 
efeito estufa 

Efluentes e resíduos

DMA Forma de gestão

G4-EN23 Peso total de resíduos, por tipo e mét-
odo de disposição

G4-EN24 Número e volume total de derrama-
mentos significativos 

Produtos e serviços

DMA Forma de gestão

G4-EN27 Iniciativas para mitigar os impactos 
ambientais

Avaliação ambiental 
de fornecedores

DMA Forma de gestão

G4-EN32 Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios ambientais 

CATEGORIA SOCIAL – práticas trabalhistas e trabalho decente

ASPECTO DESCRIÇÃO
PÁGINA

RESPOSTA
OMISSÃO

Emprego

DMA Forma de gestão

G4-LA1 Número total e taxas de novas con-
tratações e rotatividade de empregados 

ASPECTO DESCRIÇÃO
PÁGINA

RESPOSTA
OMISSÃO

Saúde e segurança do 
cliente

DMA Forma de gestão

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

G4-LA7 Empregados com alta incidência ou alto 
risco de doenças relacionadas à sua ocupação 

Treinamento e 
educação

DMA Forma de gestão

G4-LA9 Média de horas de treinamento por ano

G4-LA10 Programas para gestão de competên-
cias e aprendizagem contínua 

Diversidade e igual-
dade de oportuni-
dades

DMA Forma de gestão

G4-LA12 Composição dos grupos responsáveis 
pela governança e discriminação de empregados 
por categoria funcional

Igualdade de remuner-
ação entre mulheres e 
homens

DMA Forma de gestão

G4-LA13 Proporção de salário-base entre 
homens e mulheres, por categoria funcional e por 
unidades operacionais relevantes

CATEGORIA SOCIAL – responsabilidade sobre o produto

ASPECTO DESCRIÇÃO
PÁGINA

RESPOSTA
OMISSÃO

Saúde e segurança do 
cliente

DMA Forma de gestão

G4-PR1 Avaliação de impactos na saúde e se-
gurança durante o ciclo de vida de produtos e 
serviços 
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