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Chegamos aos 45 anos na posição de líder 
setorial na América Latina, o que demonstra 
nossa capacidade de responder aos anseios 
e às necessidades dos clientes, bem como às 
crescentes exigências socioambientais e de 
mercado. Ao mesmo tempo, essa condição 
amplia nossa responsabilidade e configu-
ra estímulo para continuarmos a avançar na 
busca por mais eficiência, ética e soluções no 
portfólio – aspectos que nos permitem con-
tribuir para o bem-estar das pessoas por meio 
da química. Essa busca está traduzida nos 
avanços estratégicos e estruturais, no fortale-
cimento das parcerias com nossos clientes, na 
constante modernização de equipamentos e 
digitalização de operação em nossas unidades 
industriais e centros de pesquisa e na amplia-
ção de nossa presença em mercados relevan-
tes e promissores. Hoje, temos condições de 
fazer frente às megatendências globais nos 
segmentos de negócios para os quais ofere-
cemos soluções. |102-14| 

O ano de 2018 ficará marcado em nossa história 
pela concretização de projetos que nos fortale-
cem e ampliam nossas expectativas em relação 
ao futuro. Entre eles, está a inauguração de nos-
sa fábrica de alcoxilação em Pasadena, nos Esta-
dos Unidos, para produção de tensoativos des-
tinados às indústrias de agroquímicos, cuidados 
pessoais, limpeza doméstica e industrial, óleo e 
gás e tintas e vernizes. Nessa fábrica, investimos  
US$ 200 milhões ao longo de cinco anos. A 
nova unidade, que terá capacidade nominal 
de produção de 120 mil toneladas por ano, nos 
insere de forma mais contundente em um dos 
principais mercados globais de higiene e cos-
méticos, defensivos agrícolas e óleo e gás. A 
localização privilegiada da unidade, combina-
da à dotação de alta tecnologia e ao nosso di-
versificado portfólio, assegura competitividade. 
O escritório regional na cidade de Houston, no 
estado do Texas (EUA), e o centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) na cidade de Hat-
tiesburg, estado do Mississipi (EUA), permitiram 
uma aproximação importante dos clientes e a 
experimentação e a adequação de produtos e 
serviços às especificidades locais. 

Outra razão para celebrarmos é a maturação 
do nosso Projeto Evolution, que consistiu em 
uma transformação da estrutura organizacio-
nal iniciada há dois anos. As diretorias criadas 
tendo como referência nossa estratégia – as 
globais de Administração e Controle; Tecno-
logia e Excelência Operacional; Marketing e 
Inovação; e Recursos Humanos; bem como 
as regionais EUA, MAC (México, Andina e Ca-
ribe) e Mercosul (Brasil e Uruguai) – nos per-
mitem, de forma simultânea, cumprir dois 
objetivos fundamentais para o crescimento: 
por um lado, consolidarmos e unificarmos 
processos e políticas que resultam em ga-
nhos de escala, transparência e confiabilida-
de; por outro, conferirmos mais autonomia 
e atribuirmos responsabilidades extras às 
regionais para que desenvolvam soluções 
sob medida às características dos mercados, 
o que permite explorar ainda mais e/ou ace-
lerar nossos processos de inovação e tornar 
mais robusto e próximo o relacionamento 
com os clientes.

Os projetos de cocriação, cada vez mais nu-
merosos, possibilitam a troca de conheci-
mentos sobre comportamentos e demandas 
e a elaboração de soluções sob medida para 
os nossos clientes e para os consumidores 
finais. Assim, cria-se um cenário em que to-
dos ganham e que nos permite converter 
ciência em produtos e serviços. Isso passa, 
evidentemente, pelo investimento constante 
no sentido de manter as nossas unidades in-
dustriais preparadas para fazer mais, melhor 
e com menor consumo de recursos, geração 
de resíduos e emissões, o que reforça o nosso 
compromisso com o desenvolvimento sus-
tentável. Em 2018, realizamos investimentos 
importantes no nosso centro de P&D, loca-
lizado em Mauá (Brasil), que incluiu equipa-
mentos de última geração, importantes para 
o desenvolvimento de novas soluções para 
o mercado. 

MENSAGEM DA LIDERANÇA 
|102-14|
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Diretor-superintendente
da Oxiteno

João Parolin

Todos os avanços e conquistas, evidentemen-
te, só fazem sentido se atuarmos de forma 
íntegra e segura e como uma empresa em 
que os funcionários têm orgulho de traba-
lhar. Queremos que eles estejam fortemen-
te engajados e comprometidos com nossos 
princípios e nossa estratégia. Por isso, no ano, 
dedicamos atenção à ampliação de nossos 
canais de comunicação com eles. Criamos 
uma rede social corporativa – cuja adesão 
chega a 92% de nosso pessoal –, um progra-
ma ao vivo em que apresentamos nossas di-
retrizes e nossos resultados e abrimos espaço 
(What’s Next) para responder dúvidas, além 
de termos ampliado o número de encon-
tros presenciais entre lideranças e equipes 
em todas as unidades. Realizamos ainda, no 
período, um Diagnóstico de Maturidade de 
nossos profissionais em relação à segurança 
– uma de nossas prioridades –, que em 2019 
está sendo desdobrado em planos de ação. 
Destaca-se, na mesma linha, a obtenção da 
certificação OHSAS 18.001 pela unidade de 
Tremembé (Brasil), o que representou a con-
clusão do processo de certificação para as 
unidades industriais do Brasil. |102-14| 

Promovemos também um amplo trabalho 
para divulgar as novas versões do Código de 
Ética e Compliance da Ultrapar Participações 
S.A. (Ultra) e uma série de encontros com nos-
sos funcionários sobre suas responsabilidades 
e seus papéis com base em nossa reorgani-
zação organizacional, em que as decisões são 
cada vez mais descentralizadas e ágeis. Colo-
camos em prática uma série de iniciativas de-
correntes da Pesquisa de Clima. Outro avanço 

refere-se ao planejamento sobre lideranças, 
em todos os níveis, com a revisão dos proces-
sos de avaliação de desempenho, carreira e 
sucessão, e a criação de um banco de vagas 
para recrutamento interno, inicialmente no 
Brasil, mas que deverá ser estendido para to-
das as regiões em que atuamos.

Em relação aos desempenhos operacional e 
financeiro, enfrentamos com êxito uma série 
de desafios que surgiram em diferentes países 
nos quais operamos, direta ou indiretamente, 
afetados por instabilidades econômicas e/ou 
políticas. Apesar da retração de 3% no volu-
me comercializado, nossa receita líquida cres-
ceu 20% e alcançou R$ 4,7 bilhões, e o Ebitda 
somou R$ 625,4 milhões, desempenho 111% 
superior ao do ano precedente. Os resultados 
evidenciam nossa maturidade e a importân-
cia de nossos diferenciais competitivos para 
nos superarmos nos momentos menos favo-
ráveis. A presença estratégica, combinada à 
inteligência industrial, à inovação e à oferta 
de portfólio diversificado nos confere flexibi-
lidade e segurança para agir e avançar com 
responsabilidade e assertividade.

Neste relatório, apresentamos com mais deta-
lhe as ações e os resultados de 2018. Deseja-
mos, assim, que o documento reflita o quanto 
nossos processos e projetos são planejados e 
executados de forma alinhada aos nossos pro-
pósitos e em parceria com os stakeholders. A 
todos eles, agradecemos pela confiança, da 
qual esperamos sempre ser merecedores.

Boa leitura!



A OXITENO 
– 45 ANOS
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Com 45 anos completados em 2018, a 
Oxiteno é líder na América Latina na pro-
dução de tensoativos e especialidades quí-
micas – utilizados em diversos produtos, 
como detergentes, agentes umidificadores, 
emulsionantes, formadores ou dispersantes 
de espuma de cosméticos, defensivos agrí-
colas ou aditivos para tintas –, o que con-
tribui para aumentar produtividade, quali-

dade de vida, higiene, bem-estar e saúde 
da sociedade. A empresa desenvolve solu-
ções para os segmentos de Agrochemicals, 
Personal Care, Home Care and I&I, Oil and 
Gas e Coatings, exportados para mais de 
50 países. Seu portfólio inclui mais de 500 
produtos, dos quais 18 foram lançados  
em 2018. |102-1 | 102-2 | 102-6 | 102-7|

A Oxiteno na vida das pessoas

O que são tensoativos? 

São agentes que influenciam a superfície de 
contato entre dois líquidos, o que permite que haja 
a formação de emulsão entre fluidos (mistura de 
líquidos imiscíveis). São comumente utilizados nas 
indústrias de Personal Care, Home Care and I&I, 
Coatings, Agrochemicals, entre outras.

Bem-estar por meio da química



Linha do tempo

A Oxiteno adiciona ao seu 
portfólio as “especialidades 
químicas”. São inaugura-
dos o centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) 
em Mauá (Brasil) e as fábri-
cas de Tremembé (Brasil) e 
Triunfo (Brasil).

A partir da fusão e de parcerias entre 
diferentes empresas químicas, no início 
da década de 1970 nasce a Oxiteno. 

A empresa começa a operar em 1973, 
depois de anos de preparação, no 
Polo Petroquímico de Mauá (Brasil).

Em 1978, o Ultra participou da cria-
ção do Polo Petroquímico de Cama-
çari (Brasil), atualmente chamado de 
Polo Industrial de Camaçari, com o 
surgimento da Oxiteno Nordeste. 1980

1970

1990

2000

Em 2002, por meio da incorporação 
de ações, o Ultra passa a deter 100% 
da Oxiteno. 

Em 2007, são comprados ativos no 
México e na Venezuela, e, no ano se-
guinte, é inaugurada a unidade Oleo-
química – a primeira com esse perfil 
na América Latina – e iniciada a produ-
ção de especialidades químicas a par-
tir de matérias-primas renováveis. 

O avanço internacional também acon-
tece por intermédio da abertura de es-
critórios comerciais na Argentina, na 
Bélgica e nos Estados Unidos e, em 
2012, por meio da compra de uma uni-
dade de especialidades químicas da Pa-
sadena Property, LP, também nos EUA; 
e da American Chemical, no Uruguai. 

Já em 2018, a Oxiteno inaugurou sua 
fábrica em Pasadena, no Texas (Esta-
dos Unidos).

A Oxiteno adiciona ao seu portfólio as 
“especialidades químicas”. 

São inaugurados o centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) em Mauá 
(Brasil) e as fábricas de Tremembé 
(Brasil) e Triunfo (Brasil).

A empresa se torna a principal pro-
dutora, na América Latina, de óxido 
de eteno – substância de alta im-
portância para diversas cadeias pro-
dutivas industriais. Também passa a 
investir em tensoativos para atender 
aos mercados de cosméticos e de-
tergentes, dedicando atenção a es-
ses produtos com uma nova fábrica 
em Tremembé (Brasil).

A empresa se torna a principal pro-
dutora, na América Latina, de óxido 
de eteno – substância de alta impor-
tância para diversas cadeias produti-
vas industriais. 

Também passa a investir em tensoa-
tivos para atender aos mercados de 
cosméticos e detergentes, dedican-
do atenção a esses produtos com uma 
nova fábrica em Tremembé (Brasil).

8



3 centros de Pesquisa  
e Desenvolvimento (P&D)

9 escritórios

Unidades industriais

Centros de P&D

Escrítorios comerciais

Xangai

Brasil 

Venezuela*

Colombia

México

EUA

Uruguai

Camaçari

Triunfo

Bogotá

Tremembé

Guadalajara

Santa Rita 

Caracas

Montevidéu

Buenos Aires

Suzano

Pasadena

Cidade do México 

Mauá

Hattiesburg

San Juan Del Río

São Paulo

Houston

Coatzacoalcos 

Argentina 

Com sede em São Paulo (Brasil), a empresa mantém 12 unidades 
industriais e 3 centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), locali-
zados no Brasil, no México e nos Estados Unidos. As unidades estão 
organizadas em 3 regiões, conforme apresentado a seguir. Em 2018, 
atuaram nessas estruturas 1.943 trabalhadores contratados, além de 
799 terceirizados. |102-3 | 102-4 | 102-8|

12 unidades 
industriais

99

Mapa das operações

China

Bruxelas
Bélgica

* Em 2019, as operações da Venezuela passaram a não fazer 

   mais parte da Oxiteno.
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Organização das unidades |102-4|

Compreende as operações industriais no 
México (3) e na Venezuela (1), o centro 
de P&D em Guadalajara (México) e os 
escritórios comerciais na Cidade do 
México (México), em Bogotá (Colômbia) 
e em Caracas (Venezuela).

MAC

Compreende as operações industriais 
em Pasadena (TX), o centro de P&D  
em Hattiesburg (MI) e o escritório 
comercial em Houston (TX).

Estados Unidos

Compreende as unidades industriais 
no Brasil (6) e no Uruguai (1), o 
centro de P&D de Mauá (Brasil) e os 
escritórios comerciais em Buenos Aires 
(Argentina), Montevidéu (Uruguai) e 
São Paulo (Brasil).

Mercosul 
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  Aumentar a relevância das especialidades no mix de vendas. 
  Melhorar o desempenho do portfólio de commodities. 
   Investir em iniciativas de crescimento orgânico para reforçar/ 
aperfeiçoar o posicionamento de mercado existente. 
  Fazer desenvolvimento organizacional e de pessoas.

Estratégia 

Empresa brasileira 
se globalizando, 
45 anos de uma 
história de sucesso!

Além disso, a  
Oxiteno mantém 
mais dois escritórios 
comerciais, um em 
Bruxelas (Bélgica)  
e outro em  
Xangai (China).



SOBRE ESTE 
RELATÓRIO 
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Pelo quinto ano consecutivo (o último do-
cumento foi publicado em 2018), a Oxiteno 
divulga seu relatório de sustentabilidade 
como forma de tornar públicas informações 
sobre sua estratégia, seu desempenho e seus 
compromissos nas áreas econômica, social e 
ambiental. São referências que traduzem a 
contribuição da empresa para o desenvolvi-
mento sustentável e que podem influenciar 
as avaliações e decisões de seus stakeholders. 
|102-51 | 102-52|

Este documento reúne informações referen-
tes ao período compreendido entre 1º de 
janeiro e 31 de dezembro de 2018. Nesta 
edição, elaborou seu relatório em conformi-
dade com os Standards da Global Reporting 
Initiative (GRI), opção Essencial, em substi-
tuição à GRI G4, mas sem mudanças signi-
ficativas em relação a relatórios anteriores.  
|102-48 | 102-49 | 102-50 | 102-54|

A seleção de temas e dados reportados consi-
dera o resultado do processo de materialidade 
realizado no início de 2019, que incluiu a análise, 
por parte de consultoria especializada, de mate-
riais internos e externos para elencar os tópicos 
mais relevantes para a empresa e em seu setor 
de atuação. Com base nisso, foram considera-
das demandas de índices de sustentabilidade, 
realizadas entrevistas com sete executivos da 
Oxiteno e promovida pesquisa on-line com 
funcionários. |102-40 | 102-42 | 102-43|

O processo resultou em uma ordem de priori-
dade em relação a 23 temas considerados es-
senciais. Na comparação com o levantamento 
anterior – que data de 2015 –, despontaram 
como novos temas materiais: Segurança de 
processo, Cadeia de fornecimento, Inovação 
na gestão de portfólio, Energia (térmica e elé-
trica), Efluentes líquidos, Gestão de resíduos, 
Emissões atmosféricas, Água, Ética e Transpa-
rência e integridade.

Temas materiais |102-44 | 102-46 | 102-47 | 103-1|

Materialidade 2019

In
fl

uê
nc

ia

Impacto

Efluentes líquidos

Emissões atmosféricas

Cadeia de fornecimento

Transporte de produtos químicos

Energia (térmica e elétrica)

Gestão de resíduos

Economia circular

Uso de recursos naturais Segurança de processo

Inovação na gestão do portfólio

Valorização da força de trabalho

Ética, transparência e integridade

Segurança de  
produtos químicosÁgua

Saúde e segurança  
de funcionários

Adaptação às  
mudanças climáticas

Parcerias com stakeholders

Diversidade e inclusão

Relacionamento com  
a comunidade

Expansão e internacionalização

Ambiente regulatório

Produtos e soluções sustentáveis  
para a sociedade
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Observação: os temas Cadeia de fornecimento 
e Produtos e soluções sustentáveis para a socie-
dade foram definidos pela alta administração 
como materiais. Este último tema, assim como 

Inovação na gestão do portfólio, não possui cor-
relação com os tópicos da GRI apresentados na 
tabela a seguir.  |102-46|

Temas materiais correlacionados aos tópicos da GRI

Tema material Tópico da GRI GRI Standards Impacto dentro  
da Oxiteno

Impacto fora  
da Oxiteno

Saúde e segurança 
de funcionários

Saúde e segurança

403-1, 403-2, 403-3, 
403-4, 403-5, 403-6, 
403-7, 403-8, 403-9 
e 403-10

Sim Não

Segurança  
de processo

Saúde e segurança/
Saúde e segurança  
do cliente

403-1, 403-2, 403-3, 
403-4, 403-5, 403-6, 
403-7, 403-8, 403-9, 
403-10 e 416-1

Sim Sim

Segurança de  
produtos químicos

Saúde e segurança/
Saúde e segurança do 
cliente/Rotulagem de 
produtos químicos

403-1, 403-2, 403-3, 
403-4, 403-5, 403-6, 
403-7, 403-8, 403-9, 
403-10, 416-1, 417-1 
e 417-2

Sim Sim

Energia (térmica  
e elétrica)

Energia 302-1 e 302-3 Sim Sim

Efluentes líquidos Efluentes e resíduos 
306-2, 306-3  
e 306-40

Sim Sim

Gestão de resíduos Efluentes e resíduos 
306-2, 306-3  
e 306-40

Sim Sim

Emissões  
atmosféricas

Emissões
305-1, 305-2, 305-3 
e 305-5

Sim Sim

Ética, transparência 
e integridade

Anticorrupção 205-1, 205-2 e 205-3 Sim Sim

Água Água
305-1, 305-2, 305-4 
e 305-5

Sim Sim

Cadeia de  
fornecimento

Práticas de compras/
Avaliação ambiental de 
fornecedores/Avaliação 
social de fornecedores

204-1, 308-1, 308-2, 
414-1 e 414-2

Sim Sim

Inovação na gestão 
do portfólio

Não há tópico 
relacionado  
ao tema.

Não há tópico 
relacionado  
ao tema.

Sim Sim

Produtos e soluções 
sustentáveis  
para a sociedade

Não há tópico 
relacionado  
ao tema.

Não há tópico 
relacionado  
ao tema.

Sim Sim

Valorização da força 
de trabalho

Emprego/Treinamento e 
educação/Diversidade e 
igualdade de oportuni-
dades/Não discriminação

401-1, 401-2, 401-3, 
404-1, 404-2, 404-3, 
405-1, 405-2 e 406-1

Sim Não 

As informações presentes neste relatório não fo-
ram auferidas externamente e englobam prin-
cipalmente o desempenho no Brasil, operação 
mais significativa – mas, sempre que possível, 
estendem-se às unidades internacionais. As 
demonstrações financeiras são divulgadas pela 

holding Ultrapar e contemplam todas as unida-
des da Oxiteno. |102-45 | 102-56| 

Dúvidas e questionamentos sobre o docu-
mento devem ser encaminhados ao e-mail 
oxiteno@oxiteno.com. |102-53|
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DESTAQUES DO ANO

Incremento de 20% na receita 
líquida (que totalizou R$ 4,7 bilhões) 
na comparação com 2017.

Aumento de 30,5% do lucro bruto,  
que atingiu R$ 990,7 milhões.

Evolução de 111% do Ebitda,  
que foi de R$ 625,4 milhões.

Reestruturação do plano  
estratégico de negócios.

Criação de Gerência Oxiteno  
de Compliance, incorporada à  
Diretoria de Administração  
e Controle. Até então, a área de  
Compliance mantinha-se na estrutura  
da Ultrapar Participações S.A. (Ultra).

Desenvolvimento de projetos sociais com as 

comunidades do entorno. Destaque ao 
Baú das Artes, em Camaçari, que, por 

meio da distribuição de kits educacionais 
infantis, impactou positivamente 1.740 
crianças e suas famílias.

Redução de 57% dos acidentes com  

afastamento em relação ao ano anterior.

Realização de Diagnóstico de  

Maturidade em Segurança Comportamental  

para identificar o grau de aderência às  

boas práticas nas unidades do Brasil,  
do Uruguai e do México.

16

23% de matérias-primas de 
origem renovável e 35% dos 
produtos contêm renováveis.

75% da energia elétrica consumida 
proveniente de fonte renovável.

Investimentos em planta com  
design moderno.

Redução de 70 mil toneladas 
anuais de emissões de GEE.

Oxiteno, em parceria com empresas 

vizinhas, faz simbiose industrial e reduz 
o consumo de energia fóssil pelo 
aproveitamento de gás residual.
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Prêmios e reconhecimentos

Prêmio Shell Top Performance EO Catalyst: 
a Oxiteno recebeu da Shell a distinção por ser 
considerada a empresa de melhor desempe-
nho na utilização de catalisadores.

Prêmio Polo de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente (Polo SSMA): criado e desenvol-
vido pelo Comitê de Fomento Industrial de 
Camaçari (Cofic), reconhece e estimula práti-
cas que promovam cada vez mais a qualidade 
laboral e ambiental nas indústrias do Polo In-
dustrial de Camaçari. A Oxiteno venceu, pela 
segunda vez, na categoria Ouro Excelência, a 
mais importante do evento.

Revista Paint & Pintura: no evento organi-
zado por uma das principais publicações do 
setor de tintas, a Oxiteno foi considerada a 
melhor fornecedora na categoria Solventes 
Oxigenados pela sétima vez consecutiva. Foi 
finalista ainda na Coalescentes.

Revista Tintas & Vernizes: a empresa foi reco-
nhecida pela terceira vez consecutiva na cate-
goria Solventes Oxigenados.

Prêmio Abflexo: a Associação Brasileira Téc-
nica de Flexografia concedeu à Oxiteno o Prê-
mio Qualidade Flexo Prof. Sérgio Vaya, o mais 
importante reconhecimento da indústria fle-
xográfica brasileira na categoria Solventes.

Prêmio Caio: pelo terceiro ano consecutivo, 
a empresa recebeu o Prêmio Caio, que tem 
como missão reconhecer eficazes ferramen-
tas de marketing, como ações de endomarke-
ting, eventos e lançamento de produtos.

EcoVadis: categoria Ouro na avaliação.

Maiores e Melhores da Exame: a Oxiteno 
Nordeste foi apontada como a melhor empre-
sa do setor de Química e Petroquímica pela 
revista Exame, que reconheceu o desempe-
nho das empresas em 2017.

Prêmio Valor Inovação Brasil: pela quarta vez 
consecutiva, a Oxiteno foi reconhecida como 
uma das 150 empresas mais inovadoras do País. 
Ficou em 31º no ranking geral e entre as cinco 
na categoria Química e Petroquímica, Embala-
gens e Papel e Celulose. O reconhecimento foi 
atribuído pelo jornal Valor Econômico.

ICIS Surfactants “Newcomer” Award 2018: 
a companhia recebeu a distinção pelo projeto 
da nova fábrica nos Estados Unidos. O prêmio 
é conferido pela Independent Chemical Infor-
mation Service (ICIS), uma das mais importan-
tes provedoras de informações sobre os mer-
cados químico e petroquímico do planeta.

Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia e Inova-
ção: a Oxiteno foi premiada, pela sexta vez, 
na categoria Empresa. O projeto vencedor 
tem como tema “Novos sensoriais para cui-
dados com a pele utilizando emolientes 
verdes multifuncionais”.

Prêmio Mulheres Brasileiras em Química e 
Ciências Relacionadas 2018: Cristiane Can-
to, gerente de Pesquisa e Desenvolvimen-
to (P&D) para Cuidados Pessoais, Limpeza 
Doméstica e Institucional da Oxiteno, foi 
premiada na categoria Liderança na Indús-
tria. A distinção é patrocinada pela Chemical 
Abstracts Service (CAS), divisão da Sociedade 
Americana de Química (ACS), e pela Chemi-
cal & Engineering News (C&EN).



GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 
|102-18|
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Como sociedade anônima de capital 
fechado e parte da companhia multine-
gócios Ultrapar Participações S.A. (Ultra), a 
Oxiteno é parte integrada da estrutura e dos 
processos que integram o modelo de gover-
nança de sua controladora. |102-18|

O Ultra adota reconhecidas práticas de gover-
nança corporativa – como a manutenção de 
pelo menos 20% de membros independen-
tes no Conselho de Administração (CA): no 
Ultra, 75% deles têm esse perfil – e integra 
o Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (B3), segmento com os mais elevados 
padrões de mercado. Assim, a Oxiteno atua 
com base em uma gestão ética, transparente 
e responsável, que permite a definição de 
estratégias adequadas à sustentabilidade de 
longo prazo dos negócios. 

A companhia reporta trimestralmente seu 
desempenho aos membros do CA do Ultra. 
O presidente da Oxiteno integra a Diretoria-
Executiva do Ultra, composta também pelo 
diretor-presidente da Ultrapar, pelo dire-
tor-financeiro e de relações com investido-
res e dos presidentes dos demais negócios 
do Ultra (Extrafarma, Ipiranga, Ultracargo 
e Ultragaz) e pela diretoria de Riscos, 
Compliance e Auditoria.

Estrutura de governança 
Como subsidiária integral do Ultra, a Oxiteno 
mantém sua estrutura de governança vin-
culada à do grupo. A aproximação cada vez 
maior entre CA e Diretoria-Executiva – respon-
sáveis, respectivamente, por definir as diretri-
zes a serem adotadas e por conduzir as ações 
necessárias de acordo com o planejamento 

– fortalece as condições necessárias à criação, 
à preservação e/ou à maximização de valor 
para os públicos parceiros.

Ao fim de 2018, o CA do Ultra contava com 
oito integrantes – o Estatuto Social prevê até 
nove –, eleitos em Assembleia Geral, órgão 
máximo de decisão, para mandatos de dois 
anos, permitida a reeleição. Como parte de 
um processo planejado e consistente com 
a boa governança da companhia, em 2018, 
Paulo Guilherme Aguiar Cunha, após mais 
de três décadas de contribuições ao Ultra, foi 
nomeado presidente emérito do CA, posição 
honorífica e vitalícia. O executivo foi suce-
dido, no posto de presidente do Conselho de 
Administração, por Pedro Wongtschowski, que 
atuou como diretor-presidente da Ultrapar 
entre 2007 e 2012. Para a posição de vice- 
presidente do CA, foi eleito Lucio de Castro 
Andrade Filho, que ingressou na companhia 
em 1977 e é membro do CA desde 1998.

Para dar suporte às discussões e às tomadas 
de decisão do CA e da Diretoria-Executiva, 
o Ultra mantém comitês adicionais aos pre-
vistos obrigatoriamente no Estatuto Social: 
Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas 
e Organização. Ao primeiro, cabe indicar 
ao CA os auditores independentes, analisar 
relatórios e demonstrações financeiras e 
avaliar a efetividade e a suficiência de con-
troles e checagens internos. Já o Comitê de 
Pessoas e Organização é responsável por, 
entre outras tarefas, garantir que a Oxiteno 
se prepare adequadamente para a suces-
são de seus conselheiros, diretores-exe-
cutivos e outros funcionários-chave. São 
mantidos ainda outros comitês não esta-
tutários que dão suporte especialmente à 
Diretoria-Executiva.

Inovação e tecnologia
Em 2018, foi instituído um fórum dedicado 
a discutir inovação, constituído por líderes 
dos processos de desenvolvimento de 
novas tecnologias e transformação digital 
para a troca de experiências e cocriação 
de soluções. Com propósito semelhante, 
foi criado o Comitê de SSMA, que visa 
identificar e debater melhores práticas 

relacionadas aos temas segurança, saúde 
e meio ambiente, replicando-os em 
todos os negócios do Ultra. Destaca-se 
também o Comitê de Capital Humano, 
integrado pelos responsáveis pelo 
tema em cada um dos negócios e que 
planejam e debatem ações e adaptações 
necessárias às especificidades. 
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Funcionam também os seguintes órgãos 
de apoio: |102-18|

  Comitê de Conduta: vincula-se ao CA  
     e zela pela qualidade e pela efetivi-
     dade do Código de Ética e  
     Políticas Corporativas. 

  Comitê de Seguros: regula interna- 
     mente sinistros considerados rele-
     vantes, conforme definição na  
     Política Corporativa de Seguros.

O ano foi marcado ainda pela constituição de um Comitê de 
Pessoas, que discute tanto o desenvolvimento profissional como 
os planos de sucessão para as posições mais críticas companhia.

  Comitê de Riscos e Aplicações 
      Financeiras: acompanha a exposição 
     e aconselha sobre operações finan-
     ceiras relevantes em linha com a 
     Política Corporativa de Riscos Financeiros.

  Comitê de Divulgação e Negociação:  
     assessora o diretor de Relações  
     com Investidores.

Comitê Gestor de Segurança da 
     Informação: define e monitora os 
     padrões de segurança da companhia.

ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR-PRESIDENTE

COMITÊS

CONSELHO FISCAL

AFILIADAS E JVS

CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR-  
FINANCEIRO E  
DE RELAÇÕES

COM  
INVESTIDORES

HOLDING  
E FUNÇÕES 

CENTRALIZADAS

PRESIDENTE 
EXTRAFARMA

PRESIDENTE 
IPIRANGA

PRESIDENTE 
OXITENO

PRESIDENTE 
ULTRACARGO

PRESIDENTE 
ULTRAGAZ

CONSELHO 
CONSULTIVO

CONSELHO 
CONSULTIVO

CONSELHO 
CONSULTIVO

CONSELHO 
CONSULTIVO

CONSELHO 
CONSULTIVO

CONSELHO 
CONSULTIVO

Ultra
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A Oxiteno mantém afiliações a associações de 
seu setor e outras organizações nacionais e inter-
nacionais para defesa de interesses e para contri-
buir com o desenvolvimento de suas operações.  
Em 2018, destacavam-se:

Entidades no Brasil
American Chamber of Commerce for Brazil  
São Paulo (Amcham) 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec)

Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, 
Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina)

Associação Brasileira da Indústria e Comércio de 
Ingredientes e Aditivos para Alimentos (Abiam)

Associação Brasileira da Indústria  
Química (Abiquim)

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit)

Diretor-Superintendente 
João Benjamin Parolin

Diretora Global de  
Marketing e Inovação 

Andrea Soares

Global Regional

Diretor Global
de Tecnologia
e Excelência
Operacional 

Flavio Cavalcanti

COO  
Mercosul 

Anna Paula  
Dacar*

Diretora Global
de Administração

e Controle 
Ana Paula Coria

COO  
México, Andina  

e Caribe 
Carlos Brasil

Diretora Global de 
Recursos Humanos 

Simone Albuquerque

COO  
Estados Unidos 
Alberto Slikta

Mulheres na liderança da Oxiteno em 2018

Contribuição e participação |102-13|

Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de 
Limpeza e Afins (Abipla)

Associação Brasileira de Comunicação  
Empresarial (Aberje)

Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC)

Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA)

Associação Brasileira de Engenharia Química (Abeq)

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos (Aenda)

Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos 
Químicos e Petroquímicos (Associquim)

Associação Brasileira dos Fabricantes de  
Tintas (Abrafati)

Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei)

Mulheres entre  
30 e 50 anos:

Homens entre  
30 e 50 anos:

* Integrou o quadro da empresa em julho de 2019.

Mulheres acima  
de 50 anos: 

Homens acima  
de 50 anos: 

37,5%
50%

0%
12,5%

Oxiteno |102-18|



22

Associação Técnica Brasileira de Cura  
por Radiação (RadTech)

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)

Comitê de Fomento Industrial do Polo  
de Camaçari (Cofic)

Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande 
ABC (Cofip ABC)

Comitê de Fomento Industrial do Polo do Rio 
Grande do Sul (Cofip RS)

GS1 Brasil Associação Brasileira de Automação (GS1)

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP)

Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de 
Vida (Rede ACV)

Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para 
Fins Industriais e da Petroquímica do Estado de São 
Paulo (Sinproquim)

Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para 
Fins Industriais, Petroquímicas e de Resinas Sintéticas 
de Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila (Sinpeq)

Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio 
Grande do Sul (Sindiquim)

Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e 
Exportador de Produtos Químicos e Petroquímicos 
no Estado de São Paulo (Sincoquim)

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores (Sindipeças)

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 
Defesa Vegetal (Sindiveg)

Entidades internacionais
American Chemistry Council (ACC)

American Cleaning Institute (ACI)

Asociación Argentina de Químicos Cosméticos (AAQC)

Asociación de Industriales del Estado de Veracruz  
AC (Aievac)

Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (Asiqur)

Asociación Industrial del Salto AC (Aisac)

Asociación Mexicana en Dirección de Recursos 
Humanos AC (Amedirh)

Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y 
Tintas AC (Anafapyt)

Asociación Nacional de la Industria Quimica AC (Aniq)

Asociación Petroquímica y Química  
Latinoamericana (Apla)

Association of Bayport Companies (INC)

Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)

Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (Ciaj)

Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP)

Cámara Mexicano-Alemana de Comercio  
e Industria (Camexa)

Cámara México Brasil de Comercio (Camebra)

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del  
Uruguay (CNCS)

Cámara Nacional de la Industria de  
la Transformación (Canacintra)

Cámara Nacional de la Industria de  
Productos Cosméticos

Cosméticos Asociación Nacional de la Industria  
de Productos de Cuidado Personal y del Hogar  
AC (Canipeq)

Cámara Nacional de la Industria Panificadora y 
Similares de Mexico (Canainpa)

Consejo Mexico-Brasil de America Latina AC (Camebra)

Council of Producers & Distributors of  
Agrotechnology (CPDA)

East Harris County Manufacturers Association (Ehcma)

National Association of Chemical Distributors (Nacd)

Personal Care Products Council (PCPC)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Sociedad de Químicos Cosmetólogos de Mexico  
AC (SQCM)

The European Petrochemical Association (EPCA)

Unión de Exportadores del Uruguay (UEU)

Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de 
Agroquímicos AC (UMFFAAC)

|102-13|
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Estratégia 
Com foco no crescimento e na sustenta-
bilidade, a Oxiteno se dedicou, em 2018, 
à reestruturação de seu plano estratégico 
de negócios – em linha com o que ocorreu 
em todas as empresas integrantes do Ultra 
–, com extensão do horizonte de planeja-
mento, harmonização de premissas e parâ-
metros, acompanhamento mais próximo 
e frequente, consolidação dos orçamentos 
anuais e planos de investimentos, além de 
uma sistemática de análise do portfólio. As 
alterações refletem o objetivo do Ultra de 
continuar em um caminho de crescimento e 
sustentabilidade no longo prazo.

O revisitar dos planos permitiu uma aná-
lise abrangente, pela liderança do Ultra, de 
aspectos aspiracionais (propósito, princípios 
de negócio e ambição), financeiros (geração 
de caixa, dívida e valor da empresa), de riscos 
(grau de exposição e sensibilidades do valor 
da empresa) e de governança. Nesse pro-
cesso, cada negócio discutiu sobre os seus 
respectivos mercados de atuação, posiciona-
mento e principais competências, e as con-
clusões foram articuladas a uma visão única 
do Ultra em relação à evolução futura das 
variáveis demográficas, macroeconômica, de 
commodities e técnicas que mais impactam 
seus empreendimentos. Com base nisso, o 
plano estratégico da Oxiteno passa a ser ava-
liado anualmente, em coordenação com o 
processo orçamentário do Ultra.

Outro reflexo dessa abordagem foi a deli-
beração sobre a aceleração da migração da 
Oxiteno para especialidades químicas e a 
redução no mercado de commodities, o que 
deverá agregar ainda mais valor à produção 
da empresa. A agenda 2019 prevê início de 
ciclo de crescimento do retorno sobre capital 
na Oxiteno. 

Também em 2018, o Ultra optou por ado-
tar outra medida para contribuir com a 
melhor gestão dos seus negócios, incluindo 
a Oxiteno. Em 2019, cada um deles passará 
a contar com um Comitê Consultivo pró-
prio, integrado por membros da companhia 
e por dois representantes externos. O apri-
moramento tem por objetivo dar ainda mais 
condições para a avaliação crítica e cons-
trutiva das medidas e dos rumos adotados, 
com vistas ao desenvolvimento sustentável 
da empresa.

Evolution 

Em 2018 foi consolidada e aprimorada na 
Oxiteno a evolução do modelo operacional, 
um processo internamente denominado 
Projeto Evolution, que teve início no ano de 
2017. A partir dele, houve uma reorganização 
das diretorias a fim de permitir uma gestão 
mais horizontal e autônoma, com melhor 
definição de papéis e atribuição de responsa-
bilidades combinadas com autonomia para a 
tomada de decisão.

Ética e compliance 
|102-16 | 103-2 | 103-3: Anticorrupção|

A Oxiteno adota o Programa de Ética e 
Compliance do Ultra como forma de disse-
minar e consolidar a cultura relativa a esses 
temas entre os funcionários e estimular os 
seus públicos de interesse a adotarem pos-
tura semelhante. A governança da iniciativa 
cabe a um Comitê de Conduta, coordenado 
por um membro independente e vinculado 
ao Conselho de Administração do Grupo, 
cujas atividades são conduzidas com a auto-
nomia necessária ao exercício das funções.

O programa foi revisitado por meio de pes-
quisas com envolvimento dos funcionários, 
que contribuíram para uma avaliação qua-
litativa das ações de compliance. A iniciativa 
forneceu subsídios para a reavaliação de 
ações e, consequentemente, a qualificação 
de ferramentas e/ou o estabelecimento de 
planos de melhorias. Além disso, o Programa 
de Ética e Compliance é fortalecido constan-
temente por meio da promoção de eventos 
executivos, melhorias nos controles, partici-
pação em fóruns especializados em gover-
nança corporativa e treinamentos presenciais 
e eletrônicos. 

Em 2018, para aprimorar as práticas nos negó-
cios do Ultra, também foram criadas gerências 
de compliance nas empresas do Grupo. Isso 
significa que, hoje, a companhia continua a 
atuar em sintonia com os preceitos gerais do 
Ultra, mas tem autonomia para sugerir e/ou 
introduzir soluções e medidas alinhadas às 
especificidades do seu segmento de atuação. 
Na Oxiteno, a nova gerência foi incorporada à 
Diretoria de Administração e Controle.
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Código de Ética e políticas |102-16|

Para assegurar a pertinência e a atualidade de 
práticas, processos e políticas, o Ultra os revisa 
regularmente e se preocupa com a estrutura-
ção de canais e meios para a capacitação dos 
funcionários, bem como para o recebimento 
de denúncias.

Em 2018, ocorreu o lançamento da nova revi-
são do Código de Ética do Grupo, documento 
que estabelece diretrizes no relacionamento 
com públicos externos e no ambiente de 
trabalho, bem como esclarece as funções do 
Comitê de Conduta, da Diretoria de Riscos, 
Compliance e Auditoria e das Gerências de 
Compliance nos negócios. Também instrui 
sobre o acesso ao Canal Aberto (veja mais 
detalhes a seguir).

Além da revisão do Código de Ética, o 
Ultra promoveu o aprimoramento de sua 
Política Corporativa Anticorrupção e de 
Relacionamento com Agentes Públicos, que 
define medidas a serem adotadas nos rela-
cionamentos com a Administração Pública, 
nacional ou estrangeira, bem como em rela-
cionamentos privados, com o intuito de pre-
servar a integridade e a transparência dos 
negócios; e de sua Política Concorrencial, que 
consolida as diretrizes de prevenção e com-
bate a infrações à ordem econômica a serem 
adotadas pelas empresas e nas operações 
societárias em que estejam envolvidas.

Adicionalmente, as contratações de parceiros 
comerciais, representantes externos, forne-
cedores e prestadores de serviço são prece-
didas de avaliações reputacionais, feitas por 
meio de due diligence e formalizadas em con-
trato com cláusula anticorrupção. |205-1|

Treinamentos  

|103-2 | 103-3: Anticorrupção|

Para garantir a uniformidade das atividades e 
dos relacionamentos, sempre com base em 
preceitos éticos, a Oxiteno comunicou a todos 
os funcionários, incluídos os estagiários, as 
mudanças realizadas no Código e nas políticas 
ainda no primeiro trimestre de 2018. Foi pro-
movida também qualificação sobre os princi-
pais tópicos desses materiais, com exemplos 
práticos para o esclarecimento de dúvidas.

A Oxiteno considera mandatório que todos 
os trabalhadores conheçam seus códigos 
e políticas e, para isso, divulga no Portal 
DNA os treinamentos ofertados (portal da 
área de Recursos Humanos – mais deta-
lhes na página 46). Paralelamente, a área de 
Compliance acompanha mensalmente a lista 
de funcionários que realizaram as capacita-
ções. Dessa maneira, a companhia tem condi-
ções de criar e/ou aprimorar Key Performance 
Indicators (KPIs), reportados mensalmente 
para a equipe de Compliance do Ultra. 

Em 2018, 100% dos diretores da empresa 
foram comunicados e participaram de ações 
de capacitação sobre políticas e procedimen-
tos anticorrupção. |205-2|

Estrutura dedicada 
para fortalecer  
ética e compliance  
no negócio
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Canal aberto |102-17|  

Para tirar dúvidas sobre suas políticas, bem 
como receber denúncias em relação ao des-
cumprimento de suas cláusulas, a empresa 
disponibiliza o Canal Aberto, 24 horas por dia, 
em três idiomas: português, inglês e espa-
nhol. O canal pode ser acessado pelo site 
www.canalabertoultra.com.br ou por telefone 
(as ligações são gratuitas). Em todos os conta-
tos, incluindo os relativos a queixas ou denún-
cias, a coleta das informações é realizada por 
uma empresa externa, e o anonimato do 
denunciante é assegurado. Os casos são enca-
minhados às áreas responsáveis, nas quais são 
conduzidos por funcionários do Ultra certifica-
dos para atuarem como apuradores isentos.

Em 2018, não foram registrados relatos de 
corrupção no Canal Aberto Ultra relativos à 
Oxiteno, e, das 16 denúncias consideradas 
procedentes ou parcialmente procedentes, 
relativas a outros temas, 100% foram solucio-
nadas. |205-3|

Canal Aberto Ultra

Disponível a todos os públicos, o 
canal de denúncias do Ultra pode 
ser acessado por meio do portal 
www.canalabertoultra.com.br 
ou por telefone, pelos públicos 
interno ou externo da empresa. 
As ligações são gratuitas.

Brasil 0800-701-7172

Estados Unidos 1-800-880-6491

México 800-099-0646

Venezuela 0-800-100-9112

Uruguai 000-416-205-2740
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Gestão de riscos |102-15|

Como integrante do Ultra, a Oxiteno adota 
procedimentos para avaliar e mitigar os ris-
cos de suas operações. A companhia realiza 
a análise de aspectos comportamentais e de 
processos e controles com base nas melhores 
práticas identificadas em seu setor e em refe-
rências desenvolvidas por autoridades, agên-
cias ou academia. Com base em uma Matriz 
Integrada de Riscos, aprovada pelo Conselho 
de Administração da controladora, a discussão 
a respeito da mitigação de potenciais ameaças 
é realizada de forma sistêmica e padronizada, 
o que viabiliza ampliar a visão e o entendi-
mento a respeito delas.

Em 2018, como parte do plano contínuo de 
fortalecimento da estrutura de governança 
de gestão de riscos na Ultrapar, foi aprovada 
uma Política Corporativa de Gestão de Riscos, 
elaborada com base em um processo de con-
sulta e debate com as lideranças e os admi-
nistradores, o que envolveu a realização de 
mais de 800 entrevistas. O documento define 
uma nova matriz sistêmica e classifica os riscos 
aos quais o Ultra está exposto em seis famí-
lias de ameaças: Estratégicos, Operacionais, 
Financeiros e de Mercado de Capitais, 
Compliance, Cibernéticos e Capital Humano. A 
política estabelece ainda os seguintes princí-
pios, norteadores da gestão de riscos:

Responsabilidade  Dimensionamento

Os órgãos de controle 
devem monitorar de forma 
sistemática e independente 
os principais indicadores de 
riscos adotados pelo Ultra.

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

Todo risco deverá ser 
quantificado pelo seu  
nível de vulnerabilidade  
e impacto potencial.

Todos os riscos devem  
ser identificados, medidos  
e compartilhados entre  
os diversos níveis de  
gestão do Ultra.

Monitoramento Transparência
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A cultura de gestão de riscos é difundida e 
reforçada também pela criação de comitês 
específicos intranegócios, como o SSMA e o 
de Segurança da Informação. O Ultra busca 
ainda manter-se conectado com as principais 
tendências e tecnologias mundiais em ges-
tão de riscos, desenvolvendo metodologias 
e ferramentas que evitem e reduzam even-
tos potencialmente danosos à vida, ao meio 
ambiente e aos seus negócios e stakeholders. 
Como exemplo, desenvolveu metodologias 
de avaliação da maturidade dos funcioná-
rios em termos de comportamento seguro 
e ético, a partir da qual foram definidos trei-
namentos e controles específicos para públi-
cos-alvo bem definidos. |102-11 | 102-15|

A Oxiteno respeita as macrodiretrizes do 
Ultra cobrindo as cadeias de riscos interna 
e externa. Com base nesse mapeamento, 
os cenários são quantificados em termos de 
impacto e vulnerabilidade e são formulados 
planos de ação.

À Oxiteno cabe, portanto, com base em autoa-
valiação, mensurar impactos e grau de vulne-
rabilidade potenciais a eventos negativos. 
Com base no diagnóstico, há a classificação 
do risco (baixo, médio, alto ou muito alto) e, 
se necessária, a formulação de planos de ação 
para o seu tratamento, com indicação de res-
ponsáveis pela execução e o prazo deman-
dado. A empresa pode estabelecer limites de 
exposição toleráveis, o que demanda, como 
contrapartida, a apresentação de ferramentas 
e processos de monitoramento para evitar a 
sua extrapolação.

Os temas de risco são revisitados sempre que 
necessário – ao menos uma vez por ano –, e 
as avaliações são compartilhadas e debati-
das com as Diretorias de Riscos, Compliance 
e Auditoria e de Relações com Investidores. 
A ideia é alinhar entendimentos e discursos, 
bem como fomentar a adição ou o desenvol-
vimento de ferramentas de acompanhamento 
e treinamento necessárias.



|103-2 | 103-3: Desempenho econômico|

DESEMPENHOS 
DOS NEGÓCIOS 
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Em 2018, a Oxiteno obteve expressivos 
resultados financeiros, apesar de uma ligeira 
diminuição do volume produzido e comer-
cializado no ano por conta do desaqueci-
mento de alguns mercados consumidores. 
Com retração de 3% no volume comerciali-
zado, na comparação com o período ante-
rior, foram vendidas 769 mil toneladas, ante 
790 mil toneladas de 2017. A comercializa-
ção de especialidades químicas recuou 5% 
e ficou em 613 mil toneladas, enquanto a de 
commodities cresceu 8%, em um total de 156 
mil toneladas. A oscilação negativa no volume 
total se deve a fatores como estagnação ou 
recessão econômica e/ou agitações políticas 
vivenciadas em países que concentram clien-
tes da empresa, incluindo Argentina, Brasil e 
Venezuela – onde a Oxiteno mantém uma 
unidade de produção, afetada inclusive pela 
crise energética local. |102-7| 

O avanço no volume de commodities comer-
cializado se deu especialmente em virtude do 
bom desempenho do setor agrícola no Brasil. 
A diminuição das especialidades, por sua vez, 
foi atenuada pelo aumento registrado no 
mercado norte-americano a partir do início 
das operações da fábrica em Pasadena, no 
Texas (EUA), empreendimento que deman-
dou, ao longo de cinco anos, investimento de 
aproximadamente US$ 200 milhões.

A nova unidade possui capacidade de for-
necer 120 mil toneladas anuais ao mer-
cado norte-americano. O empreendimento 
já nasceu com diferenciais competitivos, 
como a localização no Golfo do México, que 
permite acesso fácil às principais matérias-
primas, aos recursos logísticos e à mão de 

obra especializada. A fábrica atenderá aos 
segmentos de Agrochemicals, Personal Care, 
Home Care and I&I, Oil and Gas, Coatings, 
entre outros.

Antes mesmo da inauguração, a empresa 
já estava ampliando a comercialização com 
clientes dos EUA em uma ação de pré- 
marketing, tendo firmado contratos impor-
tantes com clientes. Desde 2016, é mantido, 
também na região, um centro de Pesquisa 
e Desenvolvimentp (P&D), localizado na 
Universidade do Sul do Mississippi, para apoiar 
o desenvolvimento de produtos e reagir mais 
rapidamente às solicitações do mercado.

Outro evento de impacto no desempenho 
dos negócios em 2018 foi a greve dos cami-
nhoneiros ocorrida no Brasil em maio. Apesar 
da boa capacidade reativa da empresa para 
manter o abastecimento de seus clientes, o 
movimento dos transportadores ocasionou 
a parada temporária de quatro unidades pro-
dutivas (Mauá, Suzano, Tremembé e Triunfo) 
em razão da impossibilidade de escoamento 
de produtos. O impacto estimado no volume 
doméstico foi de 6 mil toneladas, o equiva-
lente a uma perda de R$ 13 milhões.

Em meio a esses cenários nacional e interna-
cional, a Oxiteno registrou crescimento de 
20% em sua receita líquida, na comparação 
com o ano anterior, e alcançou R$ 4,7 bilhões. 
O lucro bruto, por sua vez, cresceu 30,5% e 
atingiu R$ 990,7 milhões. O Ebitda fechou 
o ano em R$ 625 milhões, aumento de 
111% sobre 2017, apesar do menor volume 
vendido. A alta se deve, principalmente, à 
constituição de créditos tributários, com 
efeito líquido de R$ 186 milhões no Ebitda, 
e à depreciação de R$ 0,46/US$ na cotação 
média do real em 2018. O Ebitda de 2018, 
sem considerar créditos tributários, que não 
são recorrentes, foi de R$ 439 milhões, um 
aumento de 48% em relação a 2017 em razão 
da margem unitária superior em dólares e do 
câmbio mais depreciado.

Nova unidade de 
Pasadena (EUA)  
nasce com  
diferenciais 
competitivos,  
entre os quais 
localização  
e logística

Abertura de  
laboratório de  
biotecnologia  
e de centro  
de pesquisa  
na Europa é  
o próximo  
passo planejado
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Volume de vendas (mil toneladas)

Ebitda (R$ milhões) 

Receita líquida (R$ milhões)

Investimentos (R$ milhões)

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

738

454

3.701

288

790

296

3.959

463

769

625

4.748

467
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O custo dos produtos vendidos totalizou 
R$ 3,8 bilhões, avanço de 17% em relação a 
2017. Ao longo do período, afetaram o indi-
cador o aumento dos custos dos insumos, a 
depreciação da moeda brasileira, custos rela-
tivos a paradas e pré-operacionais na nova 
unidade dos EUA e maiores gastos com pes-
soal. Já as despesas gerais, administrativas e 
de vendas somaram R$ 736 milhões no ano, 
crescimento de 10% sobre o ano anterior. Isso 
derivou de maiores dispêndios com pessoal, 
ampliação de gastos nos Estados Unidos rela-
cionados à ação de pré-marketing e início de 
operação da unidade produtiva e da variação 
negativa do real sobre as despesas das opera-
ções internacionais.

Já os investimentos realizados no ano foram 
direcionados especialmente à conclusão 
das obras e ao início da operação da fábrica 
em Pasadena. O montante superou os  
R$ 343 milhões previstos no fim de 2017 
pelo Ultra para o negócio e foi direcionado 
principalmente à conclusão da instalação de 
Pasadena e à modernização e à manutenção 

de unidades industriais: a empresa investe 
cada vez mais em automação, revitalização e 
criação de laboratórios, renovação de equi-
pamentos e desenvolvimento de programas 
de segurança.

Em 2019, a Oxiteno pretende intensificar 
seu foco no segmento de especialidades e 
expandir sua presença, especialmente no 
mercado norte-americano. Além disso, pla-
neja explorar ainda mais os ganhos – já per-
cebidos – proporcionados pela consolidação 
do Projeto Evolution.

Em dezembro de 2018, a Oxiteno reconhe-
ceu créditos fiscais provenientes da ação 
judicial que discutia a exclusão do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) da base de cálculo do Programa de 
Integração Social (PIS)/Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) no montante de R$ 360 milhões, 
dos quais R$ 186 milhões transitaram dire-
tamente em Ebitda.

Valor econômico direto gerado e distribuído |201-1|

Demonstração de resultado  
do exercício (R$ mil) 2017 2018

Receita líquida 3.959.416 4.748.428

Custos dos produtos vendidos (3.200.250) (3.757.722)

Variável (2.696.411) (3.144.925)

Fixo (368.002) (463.630)

Depreciação e amortização (135.837) (149.166)

Lucro bruto 759.166 990.706

Despesas operacionais (668.001) (735.529)

Vendas e comerciais (313.023) (333.096)

Gerais e administrativas (354.978) (402.433)

Outros resultados operacionais 52.426 213.789

Resultado na venda de bens (2.241) (11.838)

Lucro (prejuízo) operacional 141.350 457.128

Equivalência patrimonial 1.417 880

Ebitda 295.908 625.366



PRODUTOS  
E SERVIÇOS 
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A constante busca por inovação é uma 
das diretrizes estratégicas da Oxiteno para 
garantir a sustentabilidade de seus negó-
cios. Ela permeia todas as áreas da empresa 
e abre caminhos para qualificar os resulta-
dos econômicos, ambientais e sociais, seja 
por meio da introdução de filosofias ou 
metodologias – o que inclui a criação das 
primeiras comunidades de trabalho a ado-
tarem a abordagem Agile –, seja pelo ganho 
de eficiência nos processos produtivos ou 
ainda por intermédio da incorporação de 
diferenciais nas soluções que integram o 
portfólio nos principais segmentos de atua-
ção: Agrochemicals, Personal Care, Home Care 
and I&I, Oil and Gas e Coatings.

Ao combinar inovação, expertise técnica, 
excelência operacional e proximidade no 
relacionamento com os clientes, a Oxiteno 
reúne as melhores condições para criar, 
desenvolver e entregar produtos e servi-
ços que atendam a diferentes necessidades, 
reduzam impactos socioambientais e se ali-
nhem às macrotendências.

O ano de 2018 foi importante para a inova-
ção em razão do início de um processo que 
pretende levar a empresa a um novo patamar 
em pesquisa e desenvolvimento. Foram cons-
truídos dois grandes roadmaps tecnológicos 
para a constituição de uma estratégia trans-
versal sobre o tema. Essa nova frente con-
templa plataformas de pesquisa que gerarão 
inovações mais radicais, o que permitirá o for-
talecimento nos mercados atuais e a expan-
são para novos mercados. Paralelamente, 
foram elaborados modelos de gestão de 
projetos com o objetivo de expandir a inova-
ção. A empresa destinou no ano aproximada-
mente R$ 65 milhões para a incorporação e/
ou criação de tecnologias a serem adotadas 
em suas unidades e na criação ou qualifica-
ção de centros de pesquisa.

A Oxiteno associa qualidade e desem-
penho de produtos ao cuidado com o 
meio ambiente, a saúde e o bem-estar. 
Busca impulsionar, sempre que possível, 
o emprego de matérias-primas de origem 
renovável em substituição a materiais de 
origem não renovável e utiliza, de forma 
eficiente, energia, água e embalagens, com 
o desenvolvimento de produtos concentra-
dos, biodegradáveis e seguros.

Conectada a esse conceito está também 
a promoção da Avaliação do Ciclo de Vida 
(ACV) de alguns dos produtos, que permite 
quantificar o desempenho ambiental dos 
produtos desde o seu desenvolvimento até o 
fim de sua vida útil. Esse diagnóstico é empre-
gado a fim de identificar oportunidades de 
alterações tanto nos processos quanto no 
mix de matérias-primas. Em 2018, três novos 
estudos de ciclo de vida foram iniciados, dois 
deles destinados ao segmento de Personal 
Care e um ao segmento de Oil and Gas. Com 
eles, somam-se outros 16 estudos e mais de 
60 compostos analisados.

Em 2018, a Oxiteno lançou 18 produtos e, 
assim, levou seu portfólio a alcançar 537 pro-
dutos. Além disso, a capacidade de inovação 
permitiu à empresa depositar, no ano, 11 
patentes, que já totalizam 256. 

Agrochemicals
 
O setor agrícola, especialmente no Brasil, man-
teve-se aquecido em razão da alta demanda 
por commodities. Em 2018, a empresa focou 
na execução de uma estratégia On Time e In 
Full para agroquímicos com o objetivo de 
promover o lançamento de produtos, além 
de agregar capacidades de testes em seu 
centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
em Mauá (Brasil) e, assim, assegurou condi-
ções para desenvolver soluções alinhadas às 
novas tendências tecnológicas e mercadoló-
gicas mapeadas.

Em relação ao primeiro objetivo, a Oxiteno 
colocou no mercado adjuvantes de calda 
líquidos, entre os quais o SURFOM® MIX 8251, 
para prevenção de problema que impacta a 
produtividade e aumenta os custos da safra. 
Seu uso não afeta o desempenho individual 
dos produtos, previne entupimento de bicos 
e exige menor número de aplicações.

Um dos destaques do período no segmento 
de Agrochemicals foi a criação de um novo 
laboratório no Brasil, no centro de P&D da 
Oxiteno em Mauá. O espaço conta com 
equipamentos e infraestrutura para simu-
lar, de forma precisa, a utilização e a eficá-
cia dos produtos desenvolvidos. Nele, há 
uma câmara de crescimento de plantas que 
simula a aplicação no campo, por meio do 
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qual se torna possível realizar testes in-house 
de eficácia biológica com herbicidas e estu-
dos gerais de aplicação de quaisquer caldas, 
bem como uma câmara de pulverização 
(conhecida como spray chamber) e um ana-
lisador de tamanho de gotas de alta resolu-
ção – que opera com a spray chamber para 
medir o perfil de distribuição e velocidade de 
gotas pulverizadas, o que permite calcular o 
potencial de deriva da aplicação. A combina-
ção faz da Oxiteno a única no Brasil com essas 
capacidades entre todos os fabricantes de 
surfactantes e possibilita a ela dar saltos mais 
robustos e rápidos no desenvolvimento e na 
entrega de inovações. O novo laboratório foi 
inaugurado em abril e atualmente atua com 
capacidade total.

A expectativa para Agrochemicals, em 2019, é 
de cinco lançamentos de produtos, a introdu-
ção de novas capacidades de teste e protoco-
los em P&D e investimentos em metodologias 
rápidas de avaliação de penetração de ativos 
e para análise de formulações de biológicos 
em geral. Assim, a empresa pretende alcançar 
patamares ainda mais elevados de qualidade.

Estratégia adotada 
no ano assegurou o 
desenvolvimento de 

soluções alinhadas às
novas tendências 

tecnológicas e 
mercadológicas
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Home Care and I&I 
Em 2018, o principal objetivo delineado pela 
Oxiteno para o segmento foi reforçar seu posi-
cionamento como provedora de soluções por 
meio do desenvolvimento de novas tecnolo-
gias; da promoção das inovações no mercado, 
como OXISENSE®, OXIFLOW® e OXIZYMES®; e 
do estabelecimento de parceria com clien-
tes para a adoção do modelo de cocriação. 
Os avanços significativos na elaboração de 
produtos, as aprovações das soluções em 
clientes e o incremento no relacionamento 
com eles atestam o alcance do propósito.  

Com a Novozymes – empresa líder mundial 
em soluções biológicas –, por exemplo, foi 
desenvolvido o OXIZYMES®, combinação 
única e exclusiva de surfactantes e enzimas 
que assegura alto desempenho de limpeza e 
resultados superiores em remoção de man-
chas em tecidos. A novidade já foi patenteada 
e se destaca pela eficiência e pela redução de 
custos proporcionada à cadeia produtiva, pois 
permite o uso de menos ingredientes ativos 

na formulação. Além disso, o OXIZYMES® é 
produzido a partir de matérias-primas de 
origem renovável. A solução reforça o com-
prometimento da empresa em desenvolver 
soluções que agregam valor para os clientes 
e para os consumidores finais.

Também foi realizado investimento em um 
aparelho que simula, em pequena escala, 
máquinas de lavar roupas front load para 
avaliação de desempenho de detergentes. 
Foram ainda direcionados recursos para a 
introdução de um sistema de dosagem de 
sais nas lava-roupas para experimentar as 
condições de água em diferentes regiões, o 
que permite à Oxiteno desenvolver soluções 
que atendam às especificidades de diferen-
tes países ou regiões. Os outros 30% do mon-
tante investido no ano foram direcionados 
à ampliação de capacidades com o objetivo 
de melhorar a produtividade no desenvolvi-
mento de produtos e soluções.
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Personal Care 
 
Outra novidade colocada no mercado, 
no segmento de Personal Care, foi o 
OXISMOOTH®, linha composta por três éste-
res emolientes aplicáveis em produtos de 
cuidados com a pele e os cabelos e para 
proteção solar. A inovação atende a impor-
tantes direcionadores do mercado, como 
toque seco, suavidade, hidratação, rápida 
absorção e sensorial agradável. Além disso, 
é biodegradável, não fototóxica, não citotó-
xica e produzida a partir de fontes renová-
veis. A linha possui a certificação COSMetic 
Organic Standard (Cosmos) da Ecocert, que 
atesta cosméticos naturais e orgânicos.

Em relação aos investimentos nos segmen-
tos de Home Care and I&I e Personal Care, 70% 
foram direcionados à melhoria no desenvol-
vimento de soluções de forma rápida e na 
comprovação dos benefícios das soluções 
em formulações finais. Foram adquiridos dois 
equipamentos para quantificar a hidratação e 
a permeação de emolientes na pele com o 
objetivo de avaliar os produtos em condições 
reais de uso.

Para 2019, o planejamento da empresa prevê 
a busca de maior participação do portfólio 
em especialidades e a captura de mais valor, 
o desenvolvimento de soluções inovadoras e 
a continuidade do processo de aproximação 
com os clientes.

Aproximação com o 
cliente e soluções 
que atendem  
à demanda  
de mercado
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Oil and Gas
 
No segmento, os principais objetivos para 2018 
consistiam em consolidar o produto ULTROIL® 
WM 1001 como casing cleaner (agente desen-
graxante) no mercado brasileiro, retomar o 
pipeline de projetos de drilling e asset integrity 
(sequestrantes de sulfeto de hidrogênio – H2S) 
e ampliar a venda de tensoativos nos Estados 
Unidos, focando principalmente na aplicação 
de flowback aids, usados em fraturamento 
hidráulico (fracking), assim como finalizar o 
desenvolvimento do surfactante viscoelástico 
para a plataforma de Stimulation. Este último 
produto foi criado em parceria com a Texas 
A&M University (EUA) e permite a extração de 
petróleo em poços com condições extremas. 
Possui alto desempenho ante a tecnologia 
clássica de surfactantes e em comparação 
com produtos de concorrentes internacionais, 
além de ser um artigo inédito no portfólio 
Oxiteno, protegido por patente.

A venda de tensoativos para fracking nos 
Estados Unidos cresceu em mais de 300%, 
e o desenvolvimento do viscoelástico resul-
tou em uma apresentação em conferência 
internacional (ATCE – SPE 190606, 2018). 
No ano, a Oxiteno conseguiu a aprovação 
e a venda do ULTROIL® WM 1001 para a 
Schlumberger e iniciou diferentes projetos 

em parceria com o cliente, contemplando 
o fornecimento imediato de um seques-
trante de sulfeto de hidrogênio de mer-
cado e um lubrificante para perfuração, 
bem como um estudo de químicas avan-
çadas para a aplicação de sequestrante de 
sulfeto de hidrogênio.

O ULTROIL® WM 1001 é o único desengra-
xante de alto desempenho feito no Brasil, o 
que permite aos clientes reduzirem os cus-
tos com importações. O produto, utilizado 
na etapa de perfuração, facilita as limpezas 
ao longo da operação ao dissolver e disper-
sar resíduos de fluido à base óleo ou sinté-
ticos e, assim, deixar o poço, a tubulação e 
as superfícies metálicas livres de depósitos, 
mesmo em baixas dosagens de aplicação 
e em condições de alta salinidade, além de 
ser biodegradável, não inflamável e livre de 
substâncias aromáticas.

Outro destaque do período foi a participa-
ção da Oxiteno no evento Rio O&G, reali-
zado a cidade do Rio de Janeiro (Brasil), em 
que divulgou suas plataformas tecnológi-
cas e seu posicionamento como parceira 
para cocriação e desenvolvimentos. No 
evento, a Oxiteno também recebeu menção 
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honrosa pela apresentação do trabalho téc-
nico “IBP1650_18 – Estudo da formação de 
micelas normais e reversas usando termo-
dinâmica molecular”, realizado em parceria 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), por meio de instrumento de fomento 
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (EMBRAPII). O trabalho prevê o uso 
de simulação computacional para orientar o 
desenvolvimento de novas moléculas e con-
correrá ao Prêmio Plínio Cantanhede da pró-
xima edição do evento em 2020.

Entre os investimentos feitos no segmento 
ao longo do ano, destaca-se a aquisição de 
um reômetro – capaz de realizar análises de 
tensoativos viscoelásticos sob condições 

Coatings
Em 2018, a empresa procurou abrir mercado 
para produtos lançados no fim de 2017, como 
a linha ULTRASOLVE® H, nova geração de 
moléculas derivadas do propanol com con-
ceito Health, Safety and Environment (HSE) 
friendly. Ela possibilita ao formulador obter 
tintas e revestimentos com baixa toxicidade e 
impacto na classificação e rotulagem, segundo 
o Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals (GHS), além de ele-
vados desempenho e competitividade. Outra 
solução impulsionada foi a linha OXITIVE® 7000 
(umectantes livres de APE), composta por ten-
soativos multifuncionais, livres de nonilfenol 
etoxilado (APE-free), com alto valor de aplica-
ção para tintas imobiliárias à base de água e 
concentrado de pigmentos. Também foi prio-
rizada a OXIMULSION®, de emulsificantes que 
convertem tecnologia de base solvente em 
base água – em relação à qual foi feito um tra-
balho em regime de pré-marketing, com avan-
ços em aprovações em clientes.

A empresa ainda investiu em dois reatores 
para testar seu portfólio para polimerização em 
emulsão, o que permitiu acelerar os desenvol-
vimentos da linha OXIMULSION® em diferentes 
mercados. Também foi adquirido equipamento 
para a realização de estudos de dispersão de 
pigmentos, apoiando o desenvolvimento da 
linha OXITIVE®. Esses investimentos estão em 
linha com a proposta da Oxiteno de fornecer 
soluções com base em necessidades locais; por 
exemplo, com a otimização de suas formulações 
por meio de dosagens adequadas, avaliando a 
melhor interação entre os componentes e o 
impacto no produto final dos clientes.

extremas de temperatura e pressão, instalado 
no centro de P&D localizado na cidade de 
Hattiesburg, no estado do Mississippi (EUA) – e 
de um tensiômetro exclusivo para amparar os 
estudos de flowback aids.

Para 2019, o planejamento é manter o cresci-
mento no mercado norte-americano (acima 
de 20%), impulsionar vendas de especialidades 
para a aplicação de fracking e avançar com os 
estudos reológicos do tensoativo viscoelástico; 
garantir no mercado brasileiro margens e volu-
mes saudáveis para glicóis, em paralelo com o 
lançamento dos projetos de asset integrity e 
drilling; bem como aumentar o entendimento 
sobre o mercado argentino e traçar uma estraté-
gia para atuar mais fortemente no país vizinho.

Para 2019, a empresa pretende consolidar no 
mercado a linha ULTRASOLVE® H na região 
do Mercosul e avançar em novas aplicações 
com linhas OXITIVE® e OXIMULSION®, além 
de ampliar sua presença em países como 
Argentina e Chile. Nas regionais MAC e Estados 
Unidos, o foco é o desenvolvimento de mer-
cado e a prospecção de clientes.
 



PESSOAS  
|103-2 | 103-3: Emprego|
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O quadro de profissionais da Oxiteno é um 
de seus principais ativos, razão pela qual ela 
investe constantemente na identificação e na 
atração de talentos, bem como em ações e 
programas para desenvolver e reter os me-
lhores funcionários.

A Diretoria de Recursos Humanos da empre-
sa tem atuação global e está estruturada em 
três Centros de Excelência (Desenvolvimento 
organizacional, treinamento e desenvolvi-
mento e cultura e mudança; Remuneração 
e benefícios; e Comunicação interna) res-
ponsáveis por criar ou aperfeiçoar práticas e 
processos, além de business partners nas re-
gionais, que zelam pela aplicação dos planos 
criados e pelo seu monitoramento.

Em 2018, as ações desenvolvidas focaram em 
quatro pilares estratégicos: Gestão da cultura 
e ambiente organizacional; Desenvolvimento 
de líderes e talentos; Promoção do engaja-
mento; e Eficiência e excelência nos processos.

Quadro funcional 
Ao fim de 2018, o quadro funcional era com-
posto por 1.943 funcionários, 2% mais do que 
em 2017. A rotatividade global da Oxiteno 
no período foi 24% voluntária e involuntária. 
Confira os dados completos de funcionários a 
seguir. |102-8 | 401-1|

No Brasil, do total de profissionais, 98% eram 
abrangidos por acordos de negociação cole-
tiva, com exceção dos gerentes-executivos, 
geridos por Política Corporativa do Ultrapar 
Participações S.A. (Ultra). |102-41|

Número total de funcionários por contrato de trabalho, por tipo de emprego (integral ou meio período)  
e gênero1, 2 |102-8|

Mercosul

Brasil
2016 2017 2018

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT)/permanente – integral

882 344 886 337 870 376

Temporários – integral2 16 14 27 21 521 104

Total por gênero 898 358 913 358 1.391 480

Total 1.256 1.271 1.871

Estagiários 45 38 54 62 35 62

Jovens aprendizes 58 50 70 75 51 79

Total 1.364 1.416 2.001
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Número total de funcionários por contrato de trabalho, por tipo de emprego (integral ou meio período)  
e gênero1, 2 |102-8|

Mercosul

Uruguai
2016 2017 2018

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

CLT/permanente – integral 104 23 102 23 98 24

Temporários – integral3 N.D. N.D. N.D. N.D. 20 6

Total 104 23 102 23 118 30

MAC

México
2016 2017 2018

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

CLT/permanente – integral 293 72 280 81 277 91

Temporários – integral3 N.D. N.D. N.D. N.D. 121 23

Total 293 72 280 81 398 114

Venezuela
2016 2017 2018

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

CLT/permanente – integral 52 17 40 16 39 18

Temporários – integral3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Total 52 17 40 16 39 18

Estados Unidos 2016 2017 2018

CLT/permanente – integral 98 118 131

Temporários – integral3 N.D. N.D. 4

Total 98 118 135

1. Todos os funcionários – CLT, permanentes e temporários – trabalham em período integral.

2. A Oxiteno dos EUA não possui controle/registro de gênero e idade dos funcionários. 

3. Trabalhadores terceirizados são contabilizados na categoria temporários.
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* Todos nos escritórios são funcionários próprios e trabalham em período integral (não há terceiros).

Número total de funcionários por gênero – escritórios* |102-8|

2016 2017 2018

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Argentina 3 4 3 3 3 3

Bélgica 2 2 3 1 3 1

China 3 1 3 2 3 2

Colômbia 2 2 2 1 3 1

Quadro funcional busca 
equilibrar a diversidade
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Novas contratações e turnover por região |401-1|

Quantidade de admitidos Taxa de novos funcionários (%)

Homem Mulher Homem Mulher

Brasil 61 53 7 14

Uruguai 2 2 2 8

Mercosul 63 55 7 14

Quantidade de desligados Taxa de desligamento (%)

Homem Mulher Homem Mulher

Brasil  83 38 10 10

Uruguai  6  1 6 4

Mercosul  89  39 9 10

Quantidade de admitidos Taxa de novos funcionários (%)

Homem Mulher Homem Mulher

 México  32  25  12  27

 Venezuela  15 10  38  56

 MAC  47  35  15  32

Quantidade de desligados Taxa de desligamento (%)

Homem Mulher Homem Mulher

México  42  18  15  20

Venezuela  16  8 41 44 

MAC  58  26 18  24

Quantidade de admitidos Taxa de novos funcionários (%)

EUA  29 22

Quantidade de desligados Taxa de desligamento (%)

EUA  16  12

Quantidade de admitidos Taxa de novos funcionários (%)

Homem Mulher Homem Mulher

Argentina 0 1 0 33

Bélgica 1 0 33 0

China 1 0 33 0

Colômbia 2 0 67 0

Quantidade de admitidos Taxa de novos funcionários (%)

Homem Mulher Homem Mulher

Argentina 0 0 0 0

Bélgica 1 0 33 0

China 1 0 33 0
Colômbia 1 0 33 0
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Diversidade dos grupos responsáveis pela governança e entre os funcionários* (%) |405-1|       

Mercosul
Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Direção 0 0 0 40 40 20
Gerência 0 2 44 31 18 5
Coordenação/ Supervisão/Consultoria 2 2 60 12 23 1
Administrativo 18 22 17 32 5 6
Operacional 17 6 51 11 14 1

Total 15 9 43 18 13 2
Estagiários/Aprendizes 15 13 18 20 13 21

Brasil
Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 0 37,5 50 12,5
Gerência 0 2 46 29 17 6
Coordenação/Supervisão/Consultoria 3 3 53 15 26 0
Administrativo 19 23 16 31 5 6
Operacional 19 6 50 11 13 1
Total 16 10 41 18 12 3
Estagiários 35 63 1 1 0 0
Jovens aprendizes 38 52 0 0 0 0

Uruguai
Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 0 0 0 0
Gerência 0 0 17 50 33 0
Coordenação/Supervisão/Consultoria 0 0 60 7 27 6
Administrativo 6 0 27 60 0 7
Operacional 6 2 62 8 22 0
Total 5 2 55 16 20 2
Estagiários 0 0 0 0 0 0

MAC
Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 100 0 0 0
Gerência 5 0 55 18 22 0
Coordenação/Supervisão/Consultoria 4 3 66 13 11 3
Administrativo 21 28 22 26 3 0
Operacional 36 12 34 10 8 0
Total 26 12 39 13 9 1
Estagiários/Aprendizes 0 0 0 0 0 0

México
Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 100 0 0 0
Gerência 5 0 53 21 21 0
Coordenação/Supervisão/Consultoria 5 4 73 11 7 0
Administrativo 26 21 23 26 4 0
Operacional 35 13 34 10 8 0
Total 28 12 40 12 8 0
Estagiários/Aprendizes 0 0 0 0 0 0

Venezuela
Abaixo de 30 anos Entre 30 e 50 anos Acima de 50 anos
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Diretoria 0 0 0 0 0 0
Gerência 0 0 67 0 33 0
Coordenação/Supervisão/Consultoria 0 0 40 20 27 13
Administrativo 0 55 18 27 0 0
Operacional 43 7 32 7 11 0
Total 21 14 33 14 14 4
Estagiários/Aprendizes 0 0 0 0 0 0

* A Oxiteno dos EUA não possui controle/registro de gênero e idade dos funcionários.
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Gestão da cultura e 
ambiente organizacional 
|102-43|

Em 2018, com base na Pesquisa de Clima realiza-
da no ano anterior e discussões promovidas inter-
namente, foram elaborados 290 planos de ação 
entre os profissionais – dos quais 87% já haviam 
sido executados no fim do período – para reforçar 
a cultura da Oxiteno e do Ultra. As ações foram 
formatadas para incentivar comportamentos que 
se revelaram funcionais e eliminar, gradualmente, 
aqueles considerados não pertinentes ao negó-
cio. Boa parte dos planos está de alguma forma 
associada ao Projeto Evolution (página 23), com 
vistas a conferir mais clareza tanto ao processo de 
reestruturação quanto sobre os papéis e as res-
ponsabilidades de cada área e cada profissional 
dentro da Oxiteno – a partir da difusão dos ob-
jetivos estratégicos da companhia, promoção do 
trabalho em equipes e aprimoramento da comu-
nicação entre elas.

Desenvolvimento de 
líderes e talentos  
|103-2 | 103-3: Treinamento e educação | 404-2|

Os esforços possibilitaram a realização de um tra-
balho que abrangeu, inicialmente, a presidência, 
os diretores e os gestores seniores da companhia 
e que será cascateado aos demais funcionários 
gradualmente. Um dos destaques foi a retoma-
da dos processos de desempenho, carreira e su-
cessão nesses níveis mais altos para fortalecer e 
desenvolver as lideranças para as necessidades 
atuais e futuras da Oxiteno. Os executivos da 
empresa foram avaliados não apenas em relação 
aos objetivos e metas, mas também em relação 
a comportamentos e potencial, em um trabalho 
realizado com consultoria externa especializada 
e que resultou na elaboração de planos de de-
senvolvimento individual para os participantes. 
No próximo ano, os gestores middle também 
participarão desse processo avaliativo. Em razão 
desse projeto, desde 2017 a empresa não realiza 
esse levantamento para 100% do quadro de pro-
fissionais, como ocorreu até 2016. A previsão é 
de que a avaliação de desempenho e feedback a 
todos os níveis (em todas as regiões) volte a ocor-
rer a partir de 2020.

Independentemente desse trabalho, em 2018, a 
empresa investiu em treinamentos e em oportu-
nidades de desenvolvimento de competências de 
seus funcionários. Ao todo, foram oferecidas mais 
de 44,8 mil horas de treinamento, ou seja, uma 
média de aproximadamente 10,50 horas por fun-
cionário no Brasil, e 63% deles realizaram algum 
tipo de capacitação. Boa parte das atividades foi 
disponibilizada e realizada por intermédio do 
Portal DNA, plataforma própria da Oxiteno para 
e-learning também empregada para a realização 
de aproximadamente 50% das ações vinculadas 
aos planos de desenvolvimento elaborados para 
cada funcionário.

Outro destaque foi a estruturação de um Progra-
ma de Recrutamento Interno na Oxiteno. A partir 
de 2019, todas as vagas não confidenciais abertas 
na empresa – de assistente a coordenador – po-
dem ser acessadas pelos profissionais que atuam 
no Brasil que têm a liberdade de candidatar-se. A 
novidade motivou também o início de um traba-
lho de conscientização entre gestores para dei-
xálos cientes da mudança e da importância dos 
seus funcionários se sentirem confortáveis e livres 
para pleitearem, por exemplo, mudanças de área 
mesmo sem o consentimento dos seus superio-
res. O programa abrange primeiramente o Brasil, 
mas deverá ser estendido a todos os países em 
que a Oxiteno está presente, com a criação de um 
banco mundial de vagas.

Ainda, os Programas de Estágio e Trainee, duas 
das principais portas de entrada de talentos, ti-
veram novas edições em 2018. Foram recrutados 
106 estagiários e sete trainees.

Já para auxiliar funcionários que estão perto da 
aposentadoria, a companhia oferece apoio com 
um plano de transição para substituição e saída 
do profissional. Necessidades específicas são ava-
liadas caso a caso e acompanhadas pelas equipes 
de Consultoria Interna de RH.

O Workplace 
proporciona  
um ambiente  
de trabalho mais 
comunicativo e 
receptivo, onde 
todos têm voz



47

Percentual de funcionários que recebem regularmente análises de desempenho e de  
desenvolvimento de carreira* |404-3|

Mercosul

Categoria funcional
2018 – Brasil

Homem Mulher

Diretoria 100 100

Gerência 100 98

Coordenação/Supervisão 0 17

Administrativo 0 0

Operacional 0 0

Total por gênero 8 12

Total  9

Categoria funcional
2018 – Uruguai

Homem Mulher

Diretoria 0 0

Gerência 100 100

Coordenação/Supervisão 0 0

Administrativo 0 0

Operacional 0 0

Total por gênero 3 13

Total  5

MAC

Categoria funcional
2018 – México

Homem Mulher

Diretoria 100 0

Gerência 93 75

Coordenação/Supervisão 0 13

Administrativo 0 0

Operacional 0 0

Total por gênero 5 4

Total  5
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Percentual de funcionários que recebem regularmente análises de desempenho e de  
desenvolvimento de carreira* |404-3|

MAC

Categoria funcional
2018 – Venezuela

Homem Mulher

Diretoria 0 0

Gerência 100 0

Coordenação/Supervisão 0 0

Administrativo 0 0

Operacional 0 0

Total por gênero 8 0

Total 5

Categoria funcional 2018 – Estados Unidos

Diretoria 100

Gerência 73

Coordenação/Supervisão 70

Administrativo 0

Operacional 0

Total                                  21

Mais de  
44 mil horas  
de treinamento 
com funcionários  
no Brasil

* A Oxiteno dos EUA não possui controle/registro de gênero e idade dos funcionários.
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Número médio de horas de treinamento por ano por funcionários, por país* |404-1|

Mercosul

Categoria funcional
2018 – Brasil

Homem Mulher

Diretoria 0 0

Gerência 10,33 10,28

Coordenação/Supervisão 9,25 11,93

Administrativo 15,41 13,12

Operacional 8,23 11,00

Total por gênero 10,02 12,08

Total 10,50

Categoria funcional
2018 – Uruguai

Homem Mulher

Diretoria 0 0

Gerência 14,67 16,42

Coordenação/Supervisão 1,34 13,88

Administrativo 92,45 59,3

Operacional 37,09 0

Total por gênero 3.380 670     

Total  33,0

MAC

Categoria funcional
2018 – México

Homem Mulher

Diretoria 9,00 0

Gerência 2,76 6,44

Coordenação/Supervisão 1,55 2,87

Administrativo 1,95 1,56

Operacional 1,59 1,52

Total por gênero 1,59 1,64

Total  1,60

* Dados de 2016 e 2017 não disponíveis. Informação para Estados Unidos e Venezuela também não disponível. 
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As ações relativas a este pilar envolveram forte-
mente a área de Comunicação Interna, com o 
lançamento de canais para favorecer o diálogo e 
a troca de experiências entre profissionais e áreas 
da empresa. As inovações pretendem explorar o 
uso de novas tecnologias, como complemento às 
interações face a face já existentes.

Uma delas é o Workplace, rede social corporativa 
fornecida pelo Facebook. Esse novo canal de co-
municação tem como objetivo apoiar a jornada 
de transformação cultural que a companhia vem 
passando ao longo dos últimos anos. Os grandes 
benefícios de uma rede corporativa são a integra-
ção de todos os funcionários em nível mundial, a 
velocidade da informação e o papel de protago-
nismo dos próprios funcionários por serem por-
ta-vozes das temáticas e dos projetos da compa-
nhia. Esse cenário, além de potencializar o senso 
de pertencimento e orgulho de todos os funcio-
nários, contribui significativamente para uma me-
lhor gestão do conhecimento, trocas de melhores 
práticas e solução de problemas.

No fim do ano, 96% dos profissionais já tinham 
aderido à rede social digital interna, um índice 
benchmark de mercado, e mais de 200 comuni-
dades de interesse haviam sido criadas. O núme-
ro médio de interações mensais chega a 10 mil, 
e 53% dos profissionais da empresa são usuários 
ativos do canal. 

Outra novidade no período foi o lançamento do fó-
rum What’s Next, evento de streaming ao vivo apre-
sentado por parte da Diretoria da Oxiteno a cada 
três meses. Com linguagem jornalística, o programa 
informa sobre as principais realizações e os resulta-
dos do negócio, seus objetivos e próximos passos. 
No fim das apresentações, é aberto espaço para 
perguntas e respostas, em tempo real. O What’s Next 
é transmitido em português, com tradução simul-
tânea para o inglês e o espanhol, e a edição-piloto, 
veiculada em agosto de 2018, foi acompanhada por 
aproximadamente 1,2 mil profissionais, número que 
foi crescendo nas outras duas edições realizadas no 
ano – aprovado por 98% dos participantes. O con-
teúdo do What’s Next é mantido à disposição dos 
funcionários nas plataformas digitais para que aque-
les que não puderam acompanhá-lo ao vivo tenham 
a oportunidade de desfrutá-lo posteriormente.

Também foram remodelados os eventos face a face, 
como o Exchange e o XLead. O primeiro consiste 
em encontros presenciais da direção da empresa 
com profissionais de diferentes níveis hierárquicos, 
em diferentes unidades fabris e escritórios, para um 
bate papo mais informal sobre negócio, carreira e 
assuntos diversos de interesse dos participantes. No 
ano, foram realizados 17 encontros, com 255 fun-
cionários, dos quais 86% avaliaram a iniciativa como 

muito boa ou boa. Já o XLead destina-se a lideranças 
da Oxiteno em todo o mundo. Trata-se de uma reu-
nião executiva para alinhamento sobre as principais 
temáticas estratégicas da companhia, que, em 2018, 
ocorreu em São Paulo. Ao todo, 80 pessoas, oriundas 
dos diferentes países estiveram presentes no even-
to, que passará a ter periodicidade anual.

Outro caminho encontrado pela Oxiteno para mo-
tivar e engajar seus profissionais é a concessão de 
uma série de benefícios, com pequenas diferenças 
entre os países. A seguir estão os benefícios ofere-
cidos no Brasil: |401-2|

  Adicional de assiduidade (pagamento de um 
adicional de remuneração no período de férias).
  Gratificação decenal (pagamento de um salário 
total no ano em que o funcionário completar 
dez, 20 ou 30 anos de trabalho).
  Empréstimo consignado para funcionários com 
pelo menos seis meses de casa.
  Participação nos lucros e resultados.
  Previdência privada, do tipo contribuição defi-
nida, com contribuições por parte do funcioná-
rio e da Oxiteno, que aporta o mesmo valor bá-
sico depositado pelo trabalhador.
  Funef Emergencial: fundo de emergência para 
funcionários em situação financeira crítica.
  Seguro de vida em grupo.
  Assistência médica em rede credenciada e  
livre escolha. 
  Assistência odontológica com 40% de coparti-
cipação na utilização por parte do funcionário.
  Auxílio-farmácia.
  Auxílio-creche.
  Licença-maternidade/paternidade (na unidade 
de Camaçari, a licença-maternidade foi amplia-
da de 120 para 180 dias).
  O Funef Escolar é um benefício concedido em 
forma de empréstimo para auxiliar o funcionário 
no custeio das despesas com educação:

        Estudantes de ensino público ou privado cur-
sando os ensinos fundamental, médio (inclu-
sive supletivo) ou superior.

        Com filhos matriculados em estabelecimento 
de ensino público ou privado cursando os en-
sinos fundamental e médio.

  Vale-alimentação/refeição.
  Complemento auxílio-doença/acidente, previs-
to em convenção coletiva de trabalho.
  Concessão de incentivos para cursos de idio-
mas e pós-graduação e/ou extensão universitá-
ria no Brasil e no exterior. 

No período, 17 mulheres estiveram em licença- 
maternidade, com taxa de retorno de 100% e de 
retenção de 91% após 12 meses do retorno ao tra-
balho. Confira a tabela completa a seguir. |103-2 | 
103-3: Diversidade e igualdade de oportunidades | 
103-2 | 103-3: Não discriminação | 406-1|

Promoção do engajamento
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Licença-maternidade/paternidade* |401-3|

Mercosul

Brasil Homem Mulher

Funcionários com direito a tirar licença-maternidade/paternidade 870 376

Funcionários que tiraram licença-maternidade/paternidade 0 17

Funcionários que retornaram ao trabalho após tirar uma licença-maternidade/paternidade 0 17

Funcionários que retornaram ao trabalho após uma licença-maternidade/paternidade e 
continuaram empregados 12 meses após seu retorno

0 40

Taxa de retorno ao trabalho (%) 100 100

Taxa de retenção (%) 100 91

Uruguai Homem Mulher

Funcionários com direito a tirar licença-maternidade/paternidade 98 24

Funcionários que tiraram licença-maternidade/paternidade 0 1

Funcionários que retornaram ao trabalho após tirar uma licença-maternidade/paternidade 0 1

Funcionários que retornaram ao trabalho após uma licença-maternidade/paternidade e continu-
aram empregados 12 meses após seu retorno

0 0

Taxa de retorno ao trabalho (%) 100 100

Taxa de retenção (%) 0 100

MAC

México Homem Mulher

Funcionários com direito a tirar licença-maternidade/paternidade 277 91

Funcionários que tiraram licença-maternidade/paternidade 0 2

Funcionários que retornaram ao trabalho após tirar uma licença-maternidade/paternidade 0 2

Funcionários que retornaram ao trabalho após uma licença-maternidade/paternidade e 
continuaram empregados 12 meses após seu retorno

0 0

Taxa de retorno ao trabalho (%) 100 100

Taxa de retenção (%) 0 100

Venezuela Homem Mulher

Funcionários com direito a tirar licença-maternidade/paternidade 39 18

Funcionários que tiraram licença-maternidade/paternidade 0 2

Funcionários que retornaram ao trabalho após tirar uma licença-maternidade/paternidade 0 2

Funcionários que retornaram ao trabalho após uma licença-maternidade/paternidade e 
continuaram empregados 12 meses após seu retorno

0 0

Taxa de retorno ao trabalho (%) 100 100

Taxa de retenção (%) 0 0

* Dados dos Estados Unidos não disponíveis.
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Razão matemática do salário-base e remuneração entre mulheres e homens1 |405-2|

Mercosul

Categoria funcional 2018 – Brasil

Gerência 0,90

Coordenação/Supervisão/Consultoria 1,03

Administrativo 0,91

Operacional 0,88

Categoria funcional 2018 – Uruguai

Gerência 1,00

Coordenação/Supervisão/Consultoria 0,002

Administrativo 0,98

Operacional 0,002 

MAC

Categoria funcional 2018 – México

Gerência 0,68

Coordenação/Supervisão/Consultoria 0,90

Administrativo 0,77

Operacional 1,213 

Categoria funcional 2018 – Venezuela

Gerência 0,00

Coordenação/Supervisão/Consultoria 1,15

Administrativo 0,96

Operacional 0,99  

1. Dados não disponíveis para os Estados Unidos.

2. Não há mulheres no cargo. 

3. A curva se dá pelo fato de termos mulheres com cargo de técnico.
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A razão matemática do salário entre mulhe-
res e homens depende de atributos como 
tempo de empresa, formação, desempenho, 
etc. Como os funcionários, independente-
mente de gênero, possuem tempo de em-
presa, formação e desempenho distintos, 
são esperadas algumas diferenças entre as 
remunerações, que não são relacionadas aos 
gêneros. Por esse motivo, a razão matemática 
do salário entre mulheres e homens apresen-
ta diferença de 1,00.

Já em relação ao quarto pilar, o de Eficiência 
e excelência nos processos, ao longo do pe-
ríodo foram analisadas oportunidades para 
criação e/ou aperfeiçoamento de ações. Um 
dos principais projetos previstos refere-se à 
consolidação de um sistema integrado de re-
cursos humanos, o que permitirá digitalizar e 
qualificar uma série de tarefas conduzidas pela 
área, com ganhos de tempo e confiabilidade.

No fim do período,  
96% dos funcionários 
haviam aderido  
à rede social digital 
interna, um  
benchmark  
de mercado



MEIO  
AMBIENTE 
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Na Oxiteno, a gestão ambiental está no 
DNA, nos princípios e no Código de Ética 
da empresa,  uma vez que a otimiza-
ção do uso de recursos e a consequente 
redução de perdas contribuem direta-
mente para o sucesso do negócio. Ela é 
certificada com base em padrões inter-
nacionais, estabelecidos pela norma  
ISO 14001. Todas as unidades do Brasil e plan-
tas industriais do México são certificadas na 
versão 2015 da norma, e a companhia con-
tinua trabalhando para que a totalidade das 
unidades seja certificada. 

São monitorados dados de água, energia, 
emissões atmosféricas, resíduos sólidos e 
efluentes líquidos e adotadas medidas para 
prevenir, controlar e minimizar os impactos 
das operações. Como resultado, os indicado-
res registrados revelam, em sua maioria, uma 
melhora no desempenho de modo geral. 

O compromisso da Oxiteno com o meio 
ambiente se manifesta de várias formas. A 
empresa é signatária do programa Atuação 
Responsável e auditada por terceira parte 
para verificação do cumprimento de seu com-
promisso com a melhoria contínua. Participa 
ainda do Guia Exame de Sustentabilidade, 
do Carbon Disclosure Project (CDP), Água e 
Mudanças Climáticas e, na avaliação, por 
parte dos clientes, pela plataforma EcoVadis, 
na qual ocupa a posição na categoria mais 
alta, a Ouro. As unidades em Camaçari (Brasil) 
receberam em 2018, pelo segundo ano conse-
cutivo, o Prêmio Polo de Camaçari em Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente (SSMA), na moda-
lidade de Excelência, com a gestão ambiental 
como o aspecto de destaque. |102-12| 

Compromissos para 20201 Status de 2018 Contexto

Gases de Efeito 
Estufa (GEE)

Redução de 25%  
nas emissões relativas, 
com base nos dados  
de 2008

13%

Projetos que contribuíram para 
a redução das emissões foram: 
venda de CO2 do processo de 
produção de óxido nas unidades 
de Mauá e Camaçari (Brasil), 
mudanças de matriz energéticas 
de caldeiras, entre outros.

Redução de emissões 
absolutas globais em 
70.000 mil tCO2e/ano

Meta atingida
Redução das emissões a partir 
do aproveitamento de gás resi-
dual para geração de energia.

Água
Aumento em  
25% do reúso  
de água, base: 2008

15% do  
índice global 

A Oxiteno continua estudando 
e investindo em oportunidades 
de reúso de água.

Resíduos
Zero aterro para resíduos 
industriais (Brasil e MAC)

Meta atingida

98% são reciclados e apenas 
2% dos resíduos industriais não 
podem ser reutilizados e são 
incinerados. Não há envio para 
aterros de resíduos industriais.
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Energia  
|103-2 | 103-3: Energia|

Visando à contínua otimização energética, 
grande parte dos investimentos realizados 
pela Oxiteno tem como objetivo a melhora 
no desempenho dos processos, dando des-
taque à malha de vapor, caldeiras, fornos 
e turbinas, além de buscar a transição da 
matriz energética para fontes mais limpas, 
sempre que possível. 

Consumo de energia e intensidade |302-1 | 302-3|

Mercosul

Brasil 2016 2017 2018

Total do consumo de energia (GJ) 7.674.809,94 8.776.879,52 7.871.508,73

Energia total nos processos/ 
produção (GJ/t produto)

6,71 6,94 6,65

Uruguai 2016 2017 2018

Total do consumo de energia (GJ) 92.091,71 98.944,44 93.290,26

Energia total nos processos/ 
produção (GJ/t produto)

2,02 2,01 2,11

Total Mercosul 2016 2017 2018

Total do consumo de energia (GJ) 7.766.460,21 8.875.823,96 7.964.798,99

Energia total nos processos/ 
produção (GJ/t produto)

6,53 6,76 6,49

MAC

México 2016 2017 2018

Total do consumo de energia (GJ) 304.031,14 273.823,60 296.971,20

Energia total nos processos/ 
produção (GJ/t produto)

4,80 4,31 4,55

Venezuela 2016 2017 2018

Total do consumo de energia (GJ) 17.945,16 21.327,22 17.736,51

Energia total nos processos/ 
produção (GJ/t produto)

2,68 4,86 11,08

Total MAC 2016 2017 2018

Total do consumo de energia (GJ) 321.976,64 295.150,83 314.707,71

Energia total nos processos/ 
produção (GJ/t produto)

4,59 4,34 4,71

Total global 2016 2017 2018

Total do consumo de energia (GJ) 8.088.436,85 9.170.974,79 8.281.076,50

Energia total nos processos/ 
produção (GJ/t produto)

6,42 6,64 6,40

Na comparação com 2017, o consumo de 
energia nos processos industriais e admi-
nistrativos apresentou redução de 9,7%. 
Avaliado mensalmente ao longo do ano, o 
indicador retraiu em razão dos projetos que 
visam ao aprimoramento do desempenho 
energético – com a otimização da malha de 
vapor e monitoramento em caldeiras, fornos 
e turbinas. Destaque para o projeto de oti-
mização da malha de vapor na unidade de 
Camaçari e Oleoquímica (Brasil). Confira os 
consumos a seguir. |302-1|
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A companhia também acompanha seu 
índice de intensidade energética, medido 
pela energia total consumida dividida pela 
produção em tonelada. Em 2018, o indica-
dor global foi de 6,40 GJ/t produto, abaixo 
dos resultados de 2017 e 2016, que foram, 
respectivamente, 6,64 GJ/t produto e 6,42 
GJ/t produto. O resultado indica redução 
percentual de 3,61% da energia consumida 
para cada tonelada de produto. |302-3| 

A matriz energética da Oxiteno é represen-
tada por vapor (10%), gás natural (46%), tail 
gas (25%), energia elétrica de concessioná-
rias (12%) e outros (7%). A energia renovável 
da Oxiteno provém da energia elétrica com-
prada, o que representa 6% da matriz ener-
gética. Dos 12% de energia proveniente de 
concessionária, metade equivale à energia 
renovável (hidrelétricas).

Em 2018, em Tremembé (Brasil), foi iniciado 
projeto para substituição do uso de óleo 
combustível por gás natural nas caldeiras da 
unidade – a implementação e operação está 
prevista para 2019. A Oxiteno também con-
some energia proveniente do aproveitamento 
de gases residuais de outros processos pro-
dutivos, além de utilizar hidrogênio e álcoois 
como fontes de geração de vapor.

Na unidade de San Juan del Rio (México) foi 
realizada, em 2018, a substituição da matriz 
energética da caldeira de geração de vapor 
e de óleo combustível para gás natural. 

Em Camaçari (Brasil), foi concluída a cons-
trução de uma nova subestação de energia 
elétrica que trará ganhos, principalmente 
financeiros, já que a unidade pode atuar 
no mercado livre de energia, o que deverá 
representar uma economia anual de apro-
ximadamente R$ 12 milhões. A subestação 
iniciará a operação em 2019.

Emissões atmosféricas  
|103-2 | 102-3: Emissões|

Por meio de seu Programa de Monitoramento 
e Redução de Gases do Efeito Estufa (GEE), 
estabelecido em 2009, a Oxiteno monitora 
mensalmente suas emissões, cujos resul-
tados passam anualmente por verificação 
externa independente. A metodologia de 
cálculo é baseada nos dados de atividades e 
seus respectivos fatores de emissão, defini-
dos a partir das principais entidades do setor 
(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
e Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas), de fornecedores ou da própria 
companhia, por meio de balanços de massa e/
ou estequiometria. Além deles, são utilizados 
os potenciais de aquecimento global (GWP, 
sigla em inglês) para apresentar os níveis de 
emissões de diversos gases, trazendo todos à 
mesma base de comparação (CO2e).

Os dados abastecem um inventário, elabo-
rado de acordo com a norma ISO 14064-1. 
Com base na análise crítica dos indicadores, 
a Oxiteno desenvolve planos de ação para 
reduzir os impactos ambientais. Desde a 
criação do Programa de Monitoramento e 
Redução de Gases do Efeito Estufa (GEE), 
foram identificadas oportunidades de 
melhoria de desempenho, 22 das quais 
priorizadas. Delas, dez já foram introduzidas 
e uma está em fase de implementação.

As principais fontes de emissão da empresa 
são provenientes da geração de vapor, da pro-
dução de óxido de eteno e do consumo de 
energia elétrica. Com relação à necessidade 
de geração de vapor como fonte energética 
de processos, a Oxiteno continua investindo 
na adoção de combustíveis mais limpos, além 
da otimização e do aproveitamento energé-
tico de gases residuais de empresas vizinhas. 

Para reduzir as emissões na fabricação de 
óxido de eteno, os gases produzidos são 
comercializados e utilizados como maté-
rias-primas em outros processos produtivos. 
As emissões evitadas pelo aproveitamento 
de gases residuais representam a redução/
compensação de 13% das emissões totais da 
Oxiteno – a meta estabelecida para 2020 é 
reduzir 25% das emissões. Desde o início da 
operação até 2019 foram evitadas 594.074 
toneladas de emissão CO2e. |305-4|

75% da energia 
elétrica consumida 
é proveniente de 
fonte renovável
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Alinhada à indústria 4.0, na unidade de 
Camaçari foi instalado um Controlador 
Multivariável APC (Advanced Process Control) 
nas unidades de Óxido I e II, respectivamente 
nos anos de 2017 e 2018. O novo sistema 
melhora o controle do processo, trazendo 
ganhos em economia de vapor, o que reduz 
significativamente as emissões de CO2.

Quanto às emissões de escopo 1, que são dire-
tas, ou seja, provenientes de fontes perten-
centes ou controladas pela empresa, em 2018 
houve redução de 73.900 toneladas de CO2, no 
Brasil, graças a uma série de projetos desen-
volvidos, incluindo o de comercialização de 

gás carbônico como produto. As emissões do 
escopo 2, indiretas e oriundas de emissões na 
geração de eletricidade, calor ou vapor, impor-
tados para consumo próprio, cresceram 0,6% 
em 2018. |305-1 | 305-5| 

A intensidade global de emissões de GEE da 
Oxiteno em 2018, considerando escopos 1 e 
2, alcançou 0,41 tCO2e/t produzida – o indica-
dor foi de 0,4 tCO2e/t produzida nos últimos 
dois anos, o que representa uma queda nas 
emissões por tonelada de produção.

Mais informações são apresentadas nas 
tabelas a seguir:
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Emissões diretas de GEE – escopos 1 e 2 (tCO2e)  |305-1 | 305-2|

Mercosul

Brasil 2016 2017 2018

Escopo 1

Emissões diretas 419.697,12 476.159,54 402.259,41
Escopo 2

Emissões indiretas 169.705,46 175.092,67 176.173,71

Total (escopos 1 e 2) 589.402,58 651.252,21 578.433,11

Uruguai 2016 2017 2018

Escopo 1

Emissões diretas 4.949,06 5.719,11 5.365,23
Escopo 2

Emissões indiretas 1.027,24 1.094,54 1.026,30

Total (escopos 1 e 2) 5.976,30 6.813,65 6.391,52

Total Mercosul 2016 2017 2018

Escopo 1

Emissões fósseis 424.646,18 481.878,65 407.624,63
Escopo 2

Emissões indiretas 170.732,70 176.187,21 177.200,00

Total (escopos 1 e 2) 595.378,88 658.065,86 584.824,64

MAC

México 2016 2017 2018

Escopo 1

Emissões diretas 17.064,85 15.822,47 17.709,65
Escopo 2

Emissões indiretas 6.561,13 6.018,53 6.337,72

Total (escopos 1 e 2) 23.625,98 21.841,00 24.047,37

Venezuela 2016 2017 2018

Escopo 1

Emissões diretas 140,93 358,22 530,19
Escopo 2

Emissões indiretas 1.121,91 1.158,36 859,75
Total (escopos 1 e 2) 1.262,84 1.516,58 1.389,94

Total MAC 2016 2017 2018

Escopo 1

Emissões diretas 17.205,78 16.180,69 18.239,84
Escopo 2

Emissões indiretas 7.683,04 7.176,89 7.197,47

Total (escopos 1 e 2) 24.888,82 23.357,58 25.437,31

Total global 2016 2017 2018

Escopo 1

Emissões fósseis 441.851,96 498.059,34 425.864,47
Escopo 2

Emissões indiretas 178.415,74 183.364,10 184.397,48

Total (escopos 1 e 2) 620.267,70 681.423,44 610.261,95
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Intensidade de emissões relativas (tCO2e/t produzida)* |305-4|

2016 2017 2018

Brasil 0,52 0,52 0,49

Uruguai 0,13 0,14 0,14

Mercosul 0,50 0,50 0,48 

México 0,37 0,34  0,37 

Venezuela 0,19 0,35 0,87 

MAC 0,36 0,34 0,38 

Global 0,49 0,49 0,47

Global (contabilizando emissões evitadas) 0,44 0,44 0,41

* Dados dos Estados Unidos não disponíveis.

 
|103-2 | 103-3: Água|

A Oxiteno acompanha a captação e o con-
sumo de água de todas as suas unidades 
industriais, avaliando os riscos e as oportuni-
dades de ações para reduzir o uso do recurso 
e ampliar as possibilidades de reúso. 

Um dos projetos relacionados à utilização de 
água de reúso foi realizada em 2018 com a 
segunda etapa de implementação da cap-
tação de água de chuva na unidade de 
Coatzacoalcos (México), com volume captado 
em 2017 de 173 m3 e em 2018 de 573 m3. O 
projeto foi dividido em três etapas, a primeira 
implementada em 2017, a segunda em 2018 
e a terceira prevista para 2019.

Em 2018, a empresa respondeu pela captação 
de volume de água 2,8% menor do que o do 
período anterior graças ao gradual avanço em 
projetos com esse objetivo. A Oxiteno pre-
tende ampliar a utilização de água de reúso, 
proveniente de efluentes e captação de chuva. 
Em 2018, o reúso de água representou 15% do 
total consumido (807.896 m3). Considerando 
a retirada total de água, 98% retorna ao meio 
ambiente por evaporação ou efluentes trata-
dos. Os 2% restantes são consumidos, o que 
inclui incorporação aos produtos. |303-3| 

As tabelas completas são apresentadas  
a seguir. 

Água e efluentes líquidos
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1. Em 2017, foi retomada a utilização de água subterrânea na unidade de Tremembé (Brasil) em processos que não possuem 
    problemas de microbiologia, como na torre de resfriamento.
2. Somente Oleoquímica (Camaçari – BA – Brasil) e Coatzacoalcos (México – após 2017).
3. Somente Aquapolo (Mauá – SP – Brasil).

Total de retirada de água por fonte (m3)  |303-1|

Mercosul

Brasil1 2016 2017 2018

Águas subterrâneas 0 13.333 55.271

Águas pluviais2 29.131 22.011 12.957

Efluentes de outra organização3 814.139 818.079 794.366
Abastecimento municipal  
ou empresas terceirizadas

4.273.356 4.384.112 4.242.695

Uruguai 2016 2017 2018

Águas subterrâneas 54.761 57.739 48.207

Águas pluviais2 0 0 0

Efluentes de outra organização3 0 0 0
Abastecimento municipal  
ou empresas terceirizadas

26.641 26.849 25.233

Total Mercosul 2016 2017 2018

Águas subterrâneas 54.761 71.072 103.478

Águas pluviais2 29.131 22.011 12.957

Efluentes de outra organização3 814.139 818.079 794.366 
Abastecimento municipal  
ou empresas terceirizadas

4.299.997 4.410.961 4.267.928

MAC

México 2016 2017 2018

Águas subterrâneas 69.314 54.981 52.776

Águas pluviais2 0 173 573

Efluentes de outra organização3 0 0 0
Abastecimento municipal  
ou empresas terceirizadas

91.599 100.424 108.172

Venezuela 2016 2017 2018

Águas subterrâneas 0 0 0

Águas pluviais2 0 0 0

Efluentes de outra organização3 0 0 0
Abastecimento municipal  
ou empresas terceirizadas

35.068 23.414 11.020

Total MAC 2016 2017 2018

Águas subterrâneas 69.314 54.981 52.776

Águas pluviais2 0 173 573

Efluentes de outra organização3 0 0 0
Abastecimento municipal  
ou empresas terceirizadas

126.667 123.838 119.192

Total global 2016 2017 2018

Águas subterrâneas 124.075 126.053 156.254

Águas pluviais2 29.131 22.183 13.530

Efluentes de outra organização3 814.139 818.079 794.366
Abastecimento municipal  
ou empresas terceirizadas

4.426.664 4.534.799 4.387.120

Total de água retirada 5.394.009 5.501.114 5.351.270
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Total de consumo de água (m3/t de produto)

Mercosul

Brasil 4,31

Uruguai 1,66

Total Mercosul 4,22

MAC

México 2,48

Venezuela 6,89 

Total MAC 2,58

Global

Total global 4,13

Materiais  
|103-2 | 103-3: Materiais|

Em suas operações, a Oxiteno utiliza produtos de 
origem renovável e não renovável. Os primeiros 
respondem por 23% do volume (em toneladas) 
empregado pela empresa. Entre as matérias-
-primas de origem renovável está o óleo de pal-
miste (em inglês, Palm Kernel Oil – PKO), o óleo 
vegetal mais consumido no mundo. A Malásia 
e a Indonésia concentram mais de 90% da pro-
dução desse material de origem renovável. A 
Oxiteno, com a sua unidade Oleoquímica, loca-
lizada no Polo Industrial de Camaçari (BA), é a 
única empresa no Brasil que fabrica ácidos graxos, 
álcoois graxos e glicerina a partir de PKO. A cadeia 
de produção de óleo de palma, incluindo o óleo 
de palmiste, ainda apresenta desafios em aspec-
tos sociais, ambientais e econômicos. A organi-
zação não governamental (ONG) Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), com sede na Malásia, 
desenvolve e implementa padrões globais para a 
cadeia sustentável de óleo de palma. A Oxiteno 
é membro ordinário dessa ONG e, em apoio às 
causas defendidas, estabeleceu uma Política de 
Fornecimento de Óleo de Palma Responsável 
(Responsible Palm Oil Sourcing Policy), que define 
requisitos específicos para os fornecedores dessa 
matéria-prima de origem renovável, de importân-
cia estratégica para seus negócios. |102-12| 

Outra matéria-prima importante de origem 
renovável é o óleo fúsel, um subproduto das 
refinarias de cana-de-açúcar que é destilado 
para a produção de álcool isopentílico (também 
conhecido como álcool isoamílico), usado em 
fragrâncias, aromas e removedores de esmalte.

Entre as matérias-primas de origem não renovável, 
destaca-se principalmente o eteno, principal insumo 
da Oxiteno – que corresponde a 24% do desembolso 
global da empresa com matérias primas – a partir 
das quais se fabrica o óxido de etileno. Por meio 
do processo de alcoxilação com óxido de eteno, a 
empresa produz tensoativos etoxilados, que podem 
ser empregados em diversos produtos. O processo 
de alcoxilação ocorre nas unidades de Mauá e 
Camaçari (Brasil), Guadalajara e Coatzacoalcos 
(México), Pasadena (EUA) e Santa Rita (Venezuela).

A empresa não só busca melhor gestão da produ-
ção, mas também visa a ganhos ambientais em 
seus produtos e na cadeia de fornecimento.

A exemplo disso, com o objetivo de reduzir o consumo 
de aço, a Oxiteno desenvolveu, em parceria com um 
fornecedor, um projeto para minimizar a espessura 
dos tambores metálicos que utiliza. Passou a adotar 
a corrugação tipo Spiraltainer, que permite redução 
de 12,5% de aço em cada embalagem, o que corres-
ponde a uma redução de 700 toneladas do mineral 
transportadas por ano. Isso proporciona ganhos finan-
ceiros na ordem de R$ 1,5 milhão por ano.

Outra iniciativa importante é a preocupação com sua 
cadeia de fornecimento de pallets para as unidades no 
Brasil, que exige que a totalidade fornecida seja certifi-
cada pelo Forest Stewardship Council (FSC). A Oxiteno 
utiliza anualmente cerca de 150.000 pallets de forma 
direta ou indireta. Assim, por meio dessa certificação 
requerida, assegura-se de que a madeira utilizada na 
fabricação dos pallets seja procedente somente de 
áreas de manejo adequadas e extraída de acordo 
com as leis ambientais e trabalhistas, o que garante a 
origem da matéria-prima e atesta seu comprometi-
mento com critérios de responsabilidade social.

Ao longo de 2018, a empresa realizou investi-
mento para elevação da rede de efluentes nas 
unidades de Camaçari (BA), Tremembé (SP) e 

Mauá (SP); a nova configuração da rede aparente per-
mite inspeções rotineiras e manutenção preventiva 
de modo que tenha melhor controle operacional.
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Materiais usados, discriminados por peso ou volume |301-1|

2017 2018

Não renovável  
(% em toneladas)

Renovável  
(% em toneladas)

Não renovável  
(% em toneladas)

Renovável  
(% em toneladas)

Mercosul 77 23 77 23

Brasil 76 24 76 24

Uruguai 99 1 99 1

MAC (México) 69 31 71 29

Estados Unidos 19 81 71 29

Total 76 24 77 23

Peso total de materiais usados* (toneladas) |301-1|

2017 2018

Não renovável Renovável Não renovável Renovável 

484.365,94 151.392,49 467.549,39 142.633,11

Materiais usados, discriminados por peso ou volume |301-1|

2017 2018

Não renovável  
(% em spend US$)

Renovável  
(% em spend US$)

Não renovável  
(% em spend US$)

Renovável  
(% em spend US$)

México (MAC) 68 32 65 35

Mercosul 71 29 78 22

Brasil 69 31 76 24

Uruguai 99 1 99 1

Estados Unidos 12 88 62 38

Total 70 30 76 24

Top 5 (spend)

Brasil México EUA Uruguai

1º Etileno Óxido de etileno Óxido de etileno L.A.B. (Bajo PM=242)

2º Óleo de palmiste 
refinado Kosher

Álcool láurico Álcool láurico vegetal
Álcool láurico  
etoxilado

3º C4 pesado
Nonilfenol  
etoxilado

Álcool isotridecíclico
Ácido linear  
alquilbenzeno sulfônico

4º Ácido acético glacial Ácido oleico Kosher
Laurildimetilamina 
vegetal

Soda cáustica  
líquida 50%

5º Fenol
Álcool  
isotridecíclico

Amina primária de 
sebo destilada

Enxofre granel

* A Oxiteno fabrica o óxido de etileno a partir do eteno e do oxigênio.

A queda no preço do PKO justifica a redução de 6% nos 
gastos com renováveis de 2017 para 2018, quando o con-
sumo em toneladas se manteve estável.
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Resíduos  
|103-2 | 103-3: Efluentes e resíduos | 306-4|

A Oxiteno é referência na gestão de resíduos. A 
geração é evitada sempre que possível, porém 
isso nem sempre é viável, dada a natureza do 
negócio. Dessa forma, são acompanhados 
os indicadores de geração e de destinação, e 
a empresa busca continuamente identificar 
oportunidades de melhoria nos processos. 

Os resíduos são acondicionados em locais 
apropriados e depois passam por processos 
de caracterização (quando necessário) e classi-
ficação para sua correta destinação. A Oxiteno 
realiza auditorias de qualificação e manuten-
ção dos prestadores de serviço que tratam da 
destinação final, sempre mediante autorização 
do órgão de ambiental responsável. 

Os resíduos na Oxiteno são classificados em 
industriais e não industriais e subclassifica-
dos em perigosos e não perigosos. Resíduos 
industriais são gerados pelos processos pro-
dutivos e atividades de suporte ou de controle 
(laboratórios, manutenção, controle da polui-
ção, etc.) e são classificados como perigosos e 
não perigosos. Os não industriais são resíduos 
gerados de construções, sanitários e serviço 
de saúde, entre outros, também classificados 
em perigosos e não perigosos.

A empresa promove a reciclagem e o aprovei-
tamento energético (coprocessamento) dos 
resíduos, e como alternativa adota a incinera-
ção ou, em último caso, a destinação a ater-
ros industriais qualificados. O envio a aterros 
industriais ocorre somente no Uruguai, país 
onde as opções de destinação são restritas. 

No Brasil, por exemplo, 98% do resíduo 
gerado é encaminhado para reciclagem 
(caso de metais, baterias, madeira, papel, 
eletrônicos, vidro, plástico, óleo lubrifi-
cante, embalagens plásticas, etc.), recu-
peração (tambores, bombonas plásticas, 
entre outros) ou aproveitamento energé-
tico (rejeitos como areias contaminadas, 
materiais absorventes, resíduos obsole-
tos, embalagens diversas, resíduos sólidos 
exauridos, elementos filtrantes, lodo do tra-
tamento biológico, embalagens contami-
nadas diversas, resíduos de matéria-prima, 
produtos não conformes/obsoletos, resí-
duos intrínsecos, sólidos exauridos, etc.). 
Os outros 2% são incinerados (incluindo, 
por exemplo, resíduos de isolamento e resí-
duos de serviços de saúde).

No período, no Brasil, a Oxiteno destinou 
3.909 toneladas resíduos de perigosos e 
2.961 toneladas de não perigosos. Para 
aterro, apenas resíduos de varrição, obras, 
refeitório e administrativo. Confira a tabela 
completa a seguir: |306-2|

Zero aterro 
para resíduos 
contaminados 
por produtos 
químicos é 
realidade  
na Oxiteno  
há mais de  
15 anos
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Destinação de resíduos não perigosos (t) |306-2|

Brasil 2016 2017 2018
Reciclagem  931  955 986

Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 750  1.018 809

Incineração (queima de massa) 67  65  24
Aterro 1.607 1.099 1.054
Armazenamento no local
Outros 0,5 28 88

Total 3.356 3.165 2.961

Uruguai 2016 2017 2018
Reciclagem 3 6 0
Recuperação (incluindo aproveitamento energético)  0 0 1
Incineração (queima de massa)  0 0 0 
Aterro  1.503 1.227  82
Armazenamento no local
Outros 0 0 0

Total 1.506 1.233 83

Mercosul 2016 2017 2018
Reciclagem  934 961 986
Recuperação (incluindo aproveitamento energético)  750 1.018 810
Incineração (queima de massa) 67 65 24
Aterro 3.110 2.326 1.136
Armazenamento no local
Outros 1  28 88

Total 3.177 4.398 4.681

México 2016 2017 2018
Reciclagem 321 319 409
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 0 0 0,1
Incineração (queima de massa) 411 380 517
Aterro 52 77 49
Armazenamento no local
Outros 0 0 1.205

Total 784 776 2.180

Venezuela 2016 2017 2018
Reciclagem 0 0 6
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 0 0 0
Incineração (queima de massa) 0 0 0
Aterro 0 0 0
Armazenamento no local 0 0 0
Outros 0 0 0

Total 0 0 6

MAC 2016 2017 2018
Reciclagem 321 319 415
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 0 0 0,1
Incineração (queima de massa) 411 380 517
Aterro 52 77 49
Armazenamento no local
Outros 0 0 1.205

Total 784 782 2.186

Global 2016 2017 2018
Reciclagem 1.255 1.280 1.401
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 750 1.018 810,1
Incineração (queima de massa) 478 445 541
Aterro 3.162 2.403 1.185
Armazenamento no local
Outros 1 28 1.293

Total 5.646 5.174 5.230,1
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Destinação de resíduos perigosos (t) |306-2|

Brasil 2016 2017 2018
Reciclagem  390 481 304

Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 2.823 3.323 3.580

Incineração (queima de massa) 21 15 6
Aterro* 11 40 13
Armazenamento no local
Outros 0 141 6

Total 3.245 3.900 3.909

Uruguai 2016 2017 2018
Reciclagem 0 - -
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 21 84 159
Incineração (queima de massa) 0,08 - 0,42
Aterro 1.328 1.422  953
Armazenamento no local
Outros 2 0 46

Total 1.351 1.506 1.159

Mercosul 2016 2017 2018
Reciclagem  390 481 304
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 2.844 3.407 3.739
Incineração (queima de massa) 21,08 15 6,42
Aterro 1.339 1.462 966
Armazenamento no local
Outros 2 141 52

Total 4.596 5.406 5.068

México 2016 2017 2018
Reciclagem 6 3 0,04
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 27 17 120
Incineração (queima de massa) 43 43 47
Aterro 0 2 -
Armazenamento no local - -
Outros - - -

Total 76 65 168

Venezuela 2016 2017 2018
Reciclagem 0 0 0
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 0 75 0
Incineração (queima de massa) 0 8 0
Aterro 0 0 0
Armazenamento no local 0 0 0
Outros 0 0 0

Total 0 83 0

MAC 2016 2017 2018
Reciclagem 6 3 0,04
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 27 92 120
Incineração (queima de massa) 43 51 47
Aterro 0 2 0
Armazenamento no local
Outros 0 0 0

Total 76 148 168

Global 2016 2017 2018
Reciclagem 396 484 304,04
Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 2.871 3.499 3.859
Incineração (queima de massa) 64 66 53
Aterro 1.339 1.464 966
Armazenamento no local
Outros 2 141 52

Total 4.672 5.654 5.234,04

* Telha de amianto.
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SEGURANÇA   
|103-2 | 103-3: Saúde e segurança ocupacional|
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A Oxiteno busca estar entre as referências 
também no que diz respeito à saúde e à se-
gurança para a indústria química e petroquí-
mica nos países em que atua. Assim, mantém 
um sistema de gestão dedicado a esses temas 
que abrange todas as unidades e foi desenha-
do em linha com critérios da OHSAS 18001 a 
fim de aumentar a segurança; obter melho-
ria contínua, racionalização e confiabilidade 
de projetos, processos e produtos e serviços; 
reduzir acidentes e doenças ocupacionais, 
assim como os custos de processos; motivar 
e ampliar a qualidade de vida dos trabalha-
dores; e qualificar sua imagem e incrementar 
sua produtividade, competitividade e lucrati-
vidade. |403-8|

Trata-se de um sistema com o desenvolvi-
mento de novas diretrizes, sinergia – com  
compartilhamento das melhores soluções 
entre as diferentes unidades da empresa e 
suas culturas – e engajamento dos profissio-
nais, incluindo os terceirizados, com as boas 
práticas. |403-8|

A Oxiteno estende essa preocupação/respon-
sabilidade em relação à saúde e à segurança 
a todas as áreas e atividades a fim de garantir 
ambientes, processos e produtos seguros e 
saudáveis também para os seus clientes e os 
consumidores finais.

Segurança do Trabalho 
Para a empresa, a oferta de condições de tra-
balho que garantam a segurança e a saúde 
de seus profissionais é um valor que deve ser 
reforçado constantemente, e a gestão em rela-
ção a esses aspectos faz parte de sua estratégia 
de buscar a excelência operacional. A Oxiteno 
parte da premissa de que todos os acidentes e 
doenças de trabalho são evitáveis e, por isso, 
investe em pesquisas, treinamentos e ações 
de aculturação para definir – e posteriormente 
disseminar – as melhores práticas.

As ameaças mais contundentes à segurança e 
à saúde dos trabalhadores estão relacionadas 
à operação das unidades industriais: transfe-
rência de produtos químicos, carga e descar-
ga de produtos perigosos, manipulação de 
produtos químicos perigosos, partida e para-
da de equipamentos de processo, entre ou-
tros. Riscos significativos para segurança ocu-
pacional vinculam-se também a trabalhos de 
manutenção em máquinas e equipamentos 
de processo, que exigem necessidade de blo-
queio de fontes perigosas, como as elétricas, 
químicas e térmicas. |403-8|

Em 2018, com apoio de consultoria externa, 
a Oxiteno realizou um Diagnóstico de Cul-
tura em Segurança Comportamental. O le-
vantamento permite compreender o estágio 
de maturidade em segurança em que está a 
companhia a fim de direcionar assertivamen-
te na definição da melhor estratégia para 
alcançar o próximo nível por meio da exe-
cução do plano de transformação cultural. 
Esse diagnóstico foi realizado com elevado 
grau de aderência das unidades industriais, 
escritórios e centro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D). O trabalho envolveu aproxima-
damente mil pessoas e utilizou de entrevistas 
e grupos focais com profissionais de diferen-
tes níveis hierárquicos, análise de documen-
tos e observação de atividades em campo. 
Essa é a primeira etapa de um projeto amplo 
que preparará a empresa para alcançar, nos 
próximos anos, o nível generativo da curva 
de maturidade Hearts and Minds – em que a 
cultura possui um alto nível de consciência, 
confiança e responsabilidade em seguran-
ça, que passa a fazer parte da estratégia da 
companhia para conduzir os seus negócios e 
obter lucro. No próximo ano, deverá ocorrer a 
consolidação dos resultados do diagnóstico 
realizado em 2018 e, consequentemente, o 
desenvolvimento do plano de transformação 
cultural em segurança. |403-8|

Em segurança de 
processo, a Oxiteno 
tem indicadores  
de desempenho  
que estão entre  
as referências  
de mercado
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Já em relação a Preparação, Planejamento e 
Atendimento às Emergências, os trabalhos 
foram iniciados em 2017 no Brasil e estendi-
dos para Uruguai e México. Nestes dois paí-
ses, foram  iniciou-se a fase de diganóstico 
dos principais elementos que compõem a 
gestão de atendimento à emergência. Tam-
bém em 2018, avaliações qualitativa e quan-
titativa dos sistemas e componentes de pro-
teção contra incêndio foram promovidas 
em Camaçari, Triunfo e Suzano – iniciativa já 
concluída nas unidades Mauá e Tremembé. 
Com o resultado, a Oxiteno passa a ter con-
dições de identificar a eficiência dos recur-
sos e equipamentos disponíveis para com-
bater emergências. |403-1|

O sistema de gestão de saúde e segurança con-
templa também a análise de riscos para todas 
as tarefas. As potenciais ameaças são mapeadas 
e descritas por uma equipe multidisciplinar ca-
pacitada e sempre revisadas se há alteração do 
escopo das atividades ou se algum funcionário 
detecta oportunidade de melhoria no docu-
mento. Em todo e qualquer caso, o funcionário 
tem o direito de se recusar a desempenhar al-
guma tarefa caso identifique situação de risco 
grave e iminente. Além disso, a empresa man-
tém descritos procedimentos com requisitos 
específicos para realização de tarefas de alta 
criticidade, como os que tratam de trabalhos 
em altura e bloqueios e etiquetagem para ma-
nutenção. De forma complementar à análise de 
risco, no caso de tarefas não rotineiras, é emitida 
também uma permissão de trabalho que apoia 
o funcionário na verificação prévia dos riscos do 
local da atividade. |403-2|

Os trabalhadores podem relatar os riscos tam-
bém por intermédio de comitês existentes nas 
unidades. Nas plantas industriais, por exemplo, 
há comissões formadas por funcionários pró-
prios e de empresas contratadas que se dedi-
cam a tratar dos temas de saúde e segurança. 
No Brasil, existe a Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (Cipa), que está presente 
em todas as unidades e realiza atividades, por 
exemplo, de inspeções de segurança, campa-
nhas para promoção da saúde e bem-estar, 
participação nas investigações de acidentes, 
etc. Já no Uruguai, a unidade possui a Comissão 
Bipartida, composta por representantes da lide-
rança Oxiteno e dos funcionários, cuja função é 
sugerir melhorias. |403-1| 

Em 2018, a empresa deu continuidade ao cur-
so com foco em comportamento seguro na 
região do Polo de Mauá. Nesse mesmo ano, 
pela primeira vez, representantes da Oxiteno 
Brasil e Uruguai participaram de treinamen-
to especializado no Texas Engineering Exten-
sion Services, divisão da Texas A&M University 
(EUA), que desenvolve cursos relacionados à 
preparação e ao atendimento a emergências, 
tais como estratégias para combate a incên-
dios industriais, resgate técnico vertical e em 
espaços confinados, emergências químicas, 
gestão de crises, etc. A previsão é envolver 
outros representantes nos próximos anos e 
formar especialistas na área. |403-5|

Esse conjunto de ações tem permitido à em-
presa melhorar os indicadores reativos de 
segurança. De 2016 para 2017, houve um in-
cremento no número de eventos mais graves 
que, graças às medidas adotadas, apresenta-
ram melhora significativa de 2017 para 2018, 
quando tivemos uma redução de 57% dos 
acidentes com afastamento. No entanto, em 
2018, houve um caso de lesão de alta gravi-
dade relacionada ao trabalho.

Os acidentes e incidentes do trabalho ocor-
ridos na Oxiteno são registrados em um 
sistema integrado de não conformidades e 
investigados conforme sua classificação de 
gravidade. Anualmente é emitida uma análi-
se crítica global desses eventos e comunica-
da à empresa com vistas à melhoria contínua 
desse processo por meio de ações cada vez 
mais assertivas.

Um destaque da Oxiteno no período foi a 
obtenção da certificação OHSAS 18001 pela 
unidade de Tremembé, o que representou a 
conclusão do processo de certificação para as 
unidades industriais do Brasil na referida norma. 
Para 2019, a expectativa é definir a estratégia de 
migração para a nova ISO 45001 nas unidades 
já certificadas e avaliar a implementação para as 
unidades dos outros países.

A taxa de frequência global, considerando 
funcionários e terceiros, registrada no perío-
do foi de 1,65 para eventos que envolveram 
afastamento do trabalho. Não houve óbito 
no período. A tabela com informações de in-
dicadores de lesões, por país, é apresentada a 
seguir. |403-9|
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Indicadores de segurança (por milhão de horas trabalhadas) |403-9|

Mercosul

2016 2017 2018

Número Taxa Número Taxa Número Taxa

Brasil

Funcionários

Óbitos 0 0 0 0 0 0

Acidentes com afastamento 
(excluindo óbitos) 2 0,811 8 3,271 4 1,576

Terceiros cujo 
local de trabalho 
é controlado pela 
organização

Óbitos 0 0 0 0 0 0

Acidentes com afastamento 
(excluindo óbitos) 3 1,090 6 2,231 3 0,965

Uruguai

Funcionários

Óbitos - - 0 0 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) - - 3 17,80 4 14,32

Terceiros cujo 
local de trabalho 
é controlado pela 
organização

Óbitos - - 0 0 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) - - 5 84,88 0 0

MAC

México

Funcionários
Óbitos 0 0 0 0 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) 4 4,20 4 4,28 1 0,62

Terceiros cujo 
local de trabalho 
é controlado pela 
organização

Óbitos 0 0 0 0 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) 2 5,69 1 4,39 0 0

Venezuela

Funcionários

Óbitos 0 0 0 0 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) 0 0 0 0 0 0

Terceiros cujo 
local de trabalho 
é controlado pela 
organização

Óbitos 0 0 0 0 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) 0 0 1 22,22 0 0

Estados 
Unidos

Funcionários

Óbitos - - - - 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) - - - - 0 0

Terceiros cujo 
local de trabalho 
é controlado pela 
organização

Óbitos - - - - 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) - - - - 0 0

Global

Funcionários

Óbitos - - - - 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) 6 1,756 15 4,228 9 2,289

Terceiros cujo 
local de trabalho 
é controlado pela 
organização

Óbitos - - - - 0 0

Acidentes com afastamento  
(excluindo óbitos) 5 1,817 12 4,462 3 0,965

Observação: O símbolo - na tabela se refere aos dados não disponíveis.
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Os principais riscos à saúde dos trabalhadores 
referem-se à utilização de produtos com po-
tencial nocivo. A empresa adota todas as me-
didas preventivas e realiza rigoroso acompa-
nhamento médico de seus profissionais e não 
registrou qualquer doença específica relacio-
nada ao contato com essas matérias-primas 
no ambiente de trabalho, o que reflete ainda o 
reforço permanente ao tema, com mensagens 
e orientações sobre práticas seguras e progra-
mas de higiene ocupacional, que ajudam a 
prevenir a exposição do trabalhador a riscos 
ocupacionais, sejam eles operacionais (riscos 
que podem gerar acidente), comportamen-
tais (fatores humanos) ou ambientais (fatores 
físicos, químicos e ergonômicos).

É mantido também um programa dedicado à 
promoção da saúde dos funcionários, super-
visionado por um profissional treinado em 
medicina ocupacional e baseado em avalia-
ções de risco no local de trabalho e na iden-
tificação de requisitos específicos para cada 
trabalhador, identificados durante o processo 
de seleção. |403-3|

Com base em exames, os funcionários rece-
bem aconselhamento médico de forma indi-
vidualizada. No Brasil e no México, as unidades 
industriais possuem ambulatórios médicos 
que atendem a demandas relacionadas à saú-
de ocupacional e à promoção do bem-estar. 
Além disso, as fábricas nos polos industriais no 
Brasil contam com a estrutura extra dos PAMEs, 
centros médicos com recursos para apoio em 
casos de emergências. |403-6|

O pacote de benefícios concedidos aos fun-
cionários também inclui planos médico e 
odontológico, auxílio-farmácia, exames médi-
cos periódicos, check-up executivo, Programa 
de Apoio ao Empregado, incentivo à prática 
de corrida e assistência em caso de viagens. 
Também são promovidas, ao longo dos anos, 
campanhas de vacinação e campanhas rela-
cionadas à promoção do bem-estar. |403-6| 

Segurança de Produto
A Oxiteno dedica-se intensamente a avaliar 
seus produtos no que diz respeito a aspec-
tos ambientais, de saúde e segurança. Isso 
se dá por intermédio da identificação dos 
melhores produtos, práticas e inovações, do 
acompanhamento das legislações vigentes 
nos países em que atua e da participação em 
organizações nacionais e internacionais de 
seus setores de atuação.

As atividades relacionadas à Segurança de 
Produto são planejadas, executadas e moni-
toradas considerando indicadores que per-
mitam a evolução da forma de gestão do 
tema. Essa avaliação é feita tanto internamen-
te quanto por partes terceiras interessadas. 
Em 2018, a Oxiteno deu início a um proces-
so de aprimoramento de procedimentos já 
vigentes e à elaboração de documentos de 
orientação adicionais para apoiar globalmen-
te a adoção de melhores práticas.

Para garantir a melhor informação na mitiga-
ção dos riscos associados aos produtos quí-
micos, todas as matérias-primas utilizadas na 
produção são avaliadas e revisadas para asse-
gurar conformidades regional e global. Além 
delas, são analisados os insumos industriais 
utilizados em menores volumes, produtos 
intermediários, além dos produtos finais e re-
síduos provenientes das operações.

A empresa assume como responsabilidade fa-
cilitar a interpretação das avaliações de segu-
rança dos produtos químicos. Para isso, empre-
ga uma linguagem acessível. Assim, pretende 
que o conhecimento e as recomendações 
técnicas sejam cada vez mais claros, objetivos 
e eficazes, de maneira que os perigos em po-
tencial sejam mais bem compreendidos.

Além de manter o compromisso de propor-
cionar soluções de alto desempenho, mais 
seguras e que atendam às recomendações 
regulatórias do setor, a empresa estimula es-
sas práticas entre seus fornecedores ao exigir, 
em contrato, que se comprometam com elas. 
No caso de transporte e armazenamento de 
produtos, que exigem licenças específicas de 
órgãos governamentais, todos os prestadores 
de serviços passam por homologação, e os 
veículos são submetidos a um checklist que, 
se não cumprido, resulta na interrupção do 
trabalho contratado.
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Como forma de registrar e resgatar informa-
ções sobre seus produtos, a Oxiteno mantém 
um sistema corporativo para gestão de pro-
jetos. Assim, qualquer mudança em um item 
do portfólio, por exemplo, resulta em reaná-
lise de vários especialistas para detectar se 
houve alteração nos perigos e se é necessário 
revisar as informações relativas à exposição e 
à manipulação para os clientes.

Em 2018, 100% dos novos produtos colocados 
no mercado pela empresa passaram por aná-
lise de requisitos toxicológicos e ecotoxicoló-
gicos conforme determina o Globally Harmo-
nized System of Classification and Labelling of 
Chemicals (GHS). Aproximadamente 90% dos 
produtos já em linha foram revisitados para 
garantir que a informação divulgada sobre 
eles é a mais apropriada. A meta para 2019 é 
garantir essa revisão para todos os produtos 
existentes. Essas avaliações são abrangentes e 
têm como base dados publicados e disponí-
veis em fontes de informação mundialmente 
reconhecidas, critérios do GHS e da legislação 
de transporte, o que permite obter classifica-
ções tecnicamente consistentes. |416-1|

Todas as soluções ofertadas pela Oxiteno, as-
sim como as suas matérias-primas, atendem 
às normas de classificação e rotulagem de 
produtos químicos e de transporte. A em-
presa também elabora fichas de informação 
de segurança de produtos químicos (FISPQ), 
ficha de emergência e rótulos que contem-
plam, além de recomendações de precaução, 
requerimentos legais e, quando aplicável, ele-
mentos de rotulagem do GHS.

Um diferencial na forma como a Oxiteno gere 
a segurança de seus produtos está no fato de ir 
além do estabelecido na Convenção 170 da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT), relati-
va à Segurança na Utilização de Produtos Quími-
cos no Trabalho, de obrigatoriedade de fornecer 
informações de segurança apenas para produtos 
químicos perigosos. A Oxiteno trata todas as suas 
soluções de forma equânime.

Segurança de Processos
Também a segurança nos processos é pilar 
de suporte em excelência operacional dos 
negócios da Oxiteno, que foca a identificação 
de perigos e controle de riscos para pessoas, 
meio ambiente, ativos e a própria reputação.

Nos últimos anos, foi difundido o modelo de 
gestão em Segurança de Processo basea-
do em 20 elementos do Center for Chemical 
Process Safety – AIChE (CCPS), dos quais 14 
relacionam-se à OSHA 1910119. Ele é ado-
tado globalmente pela empresa e baseia-se 
em comprometimento com segurança de 
processo; reconhecimento, entendimento e 
gerenciamento de perigos e riscos; e apren-
dizado com experiências. O Process Safety 
Management (PSM) na Oxiteno é totalmen-
te baseado em disciplina operacional e, em 
2019, ela continuará a priorizar ciclos de Pro-
cess Hazard Analysis (PHA) nas suas unidades, 
conforme planejamento estruturado, tratan-
do 100% das recomendações relacionadas 
a cenários de alto/médio riscos, com base 
em estudos qualitativos, semiquantitativos e 
quantitativos. Paralelamente, outro objetivo é 
manter o comprometimento com integrida-
de mecânica dos ativos, qualidade assegura-
da e práticas seguras.
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Fornecedores |102-9|  
Em 2018, a Matriz de Risco de Abastecimento 
foi reavaliada, levando em consideração 
critérios como análise de risco com base 
em dados históricos, relevância e criticidade 
da matéria-prima, fornecedores single 
sourcing, análise de stakeholders, tancagem 
mínima, estoques intermediários e em 
terceiros, fluxo de contatos e hierarquia de 
relacionamento. Com base no levantamento 
dessas informações, foi realizada uma análise 
crítica e foram definidos planos de ação de 
acordo com cada insumo. |102-10 | 102-11|

Além disso, a empresa possui um programa 
de compras que leva em consideração, na 
homologação dos fornecedores, requisitos 
de qualidade, meio ambiente, responsabili-
dade social, saúde e segurança e boas práti-
cas de fabricação. Os fornecedores também 
assinam um termo de compromisso que 
contempla questões específicas sobre erra-
dicação do trabalho infantil e/ou análogo 
ao trabalho escravo, discriminação de sexo 
ou racial, expediente de trabalho e legisla-
ções trabalhistas. |103-2 | 103-3: Avaliação 
ambiental de fornecedores | 103-3: Avaliação 
social de fornecedores|

Além disso, durante os processos de audi-
torias em fornecedores são verificados itens 
de responsabilidade social e meio ambiente, 
e os resultados são divulgados em relatório 
de auditoria. Uma vez identificado qualquer 
tipo de irregularidade, o fornecedor deverá 
estipular um plano de ação para correção 

do problema encontrado ou mesmo sofrer 
penalidades, como suspenção de sua homo-
logação. |103-2 | 103-3: Avaliação ambiental 
de fornecedores | 103-2 | 103-3: Avaliação 
social de fornecedores|

Após essas etapas de homologação, os can-
didatos a fornecedores passam por pesqui-
sas reputacionais que contemplam a busca 
de informações em bancos de dados públi-
cos e questionários com o objetivo de iden-
tificar qualquer tipo de histórico legal ou 
reputacional que possa representar risco ou 
exposição à Oxiteno, bem como assegurar 
a adequação das capacidades e competên-
cias do fornecedor.

O Ultra disponibiliza aos fornecedores o 
Canal Aberto (detalhes à página 25) para o 
esclarecimento de dúvidas e o recebimento 
de queixas ou denúncias quanto à violação 
de cláusulas, códigos e políticas previstos 
nos contratos. Em 2018, nenhuma ocorrên-
cia relacionada foi relatada ao canal. |103-2: 
Avaliação social de fornecedores | 102-43|

Já o relacionamento com os fornecedores é 
balizado pelo Código de Ética e por políticas 
específicas do Ultra (Política Anticorrupção, 
Relacionamento com Agentes Públicos, 
Política Corporativa Concorrencial e Políticas 
de Compliance). Como forma de assegurar que 
todo o processo de compras esteja alinhado 
a esses documentos, a Oxiteno formatou um 
procedimento interno que tange aos proces-
sos de desenvolvimento, qualificação, homo-
logação e monitoramento de fornecedores.  
|103-2 | 103-3: Práticas de compras|

Avaliação de 
fornecedores  
contempla critérios 
socioambientais
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Proporção de gastos com fornecedores |204-1|

2016 2017 2018

Mercosul

Brasil
Nacionais 89,59 74,66 79,66

Estrangeiros 10,41 25,34 20,34

Uruguai
Nacionais 18,72 15,73 19,08

Estrangeiros 81,28 84,27 80,92

MAC

México
Nacionais 62,92 65,97 67,99

Estrangeiros 37,08 34,03 32,01

Venezuela
Nacionais N.D. N.D. 0,01

Estrangeiros N.D. N.D. 99,99

Estados Unidos
Nacionais 14,85 5,45 33,06

Estrangeiros 85,15 94,55 66,94

Clientes   
|102-43 | 103-2 |  
103-3: Saúde e segurança do cliente| 

Buscando sempre oferecer as melhores solu-
ções, a chave da nossa estratégia para atingir 
o propósito da Oxiteno de contribuir para o 
bem-estar das pessoas por meio da química 
é parceria e cocriação com os clientes. 

A Oxiteno encontra-se na categoria Ouro do 
EcoVadis, plataforma de auditoria remota 
que avalia as práticas de sustentabilidade das 
empresas, o que engloba questões ambien-
tais, de práticas trabalhistas, de direitos 
humanos, éticas e de compras sustentáveis. 
Além de auditorias self-assessment e de ques-
tionários que buscam avaliar as práticas da 
Oxiteno, as operações são constantemente 
auditadas in loco, fornecendo evidências da 
alta performance.

O estreitamento da relação com os clien-
tes proporciona ganhos mútuos, especial-
mente nos casos em que se estabelecem 
parcerias para a cocriação de produtos. O 
vínculo permite a troca de know-how e a 
criação ou o aprimoramento de soluções 
em linha com as tendências ou exigências 
mercadológicas e/ou desejos/necessida-
des das indústrias que atuam nos segmen-
tos atendidos pela empresa.

Os produtos e as matérias-primas utili-
zadas pela empresa atendem às normas 
de classificação e rotulagem de produtos 
químicos e de transporte. A Oxiteno ela-
bora fichas de informação de segurança de 
produtos químicos (FISPQ), ficha de emer-
gência e rótulos que informam, no geral, 

recomendações de precaução e outros 
requerimentos legais – e, quando aplicá-
vel, elementos de rotulagem do Globally 
Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals (GHS).

Além disso, embora a Convenção 170 da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), relativa à Segurança na Utilização de 
Produtos Químicos no Trabalho, estabeleça a 
obrigatoriedade de fornecer informações de 
segurança apenas para os produtos quími-
cos perigosos, a Oxiteno gerencia os produ-
tos de maneira homogênea. Nesse sentido, 
as informações das etiquetas referentes ao 
conteúdo e ao uso seguro dos produtos são 
garantidas, principalmente quando se trata 
de substâncias que possam gerar impacto 
ambiental ou social.

Já com o objetivo de minimizar as incidên-
cias de não conformidades e aprimorar as 
operações, a Oxiteno realiza auditorias, dis-
semina informações, orientações e alertas 
para o cumprimento de leis, resoluções e 
normas regulamentadoras. Apesar desse 
cuidado, foram registradas algumas não 
conformidades relacionadas à segurança 
de produto em auditorias, mas nenhuma 
delas resultou multa, penalidade relevante 
ou advertência em 2018. A empresa man-
tém um sistema corporativo para tratar das 
correções de forma imediata, estruturada e 
completa, encontrando soluções para maio-
ria dos casos. |103-2 | 103-3: Rotulagem de 
produtos e serviços | 417-1 | 417-2|
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Distribuidores
A Oxiteno conta com cinco parceiros de dis-
tribuição de produtos no Brasil. Eles respon-
dem pelo atendimento a 90% das empresas 
de pequeno e médio portes que conso-
mem algum tipo de solução química, além 
de grandes players do mercado. Por isso, a 
empresa busca manter com eles uma rela-
ção de proximidade e comprometimento 
mútuo, já que sua atuação é fundamental 
para assegurar a satisfação dos clientes.

Comunidades    
|102-43 | 203-2 | 203-3 | 103-2 |   
103-3: Impactos econômicos indiretos|

A Oxiteno entende que é parte integrante 
da sociedade e por isso busca fortalecer 
o relacionamento e o desenvolvimento 
das comunidades dos locais onde atua. 
Em 2018, ingressou no projeto Baú das 
Artes, em Camaçari (Brasil), uma ação que 
promove a distribuição, em caráter defini-
tivo, de um acervo com 300 livros infantis, 
jogos educativos, brinquedos, fantasias e 
instrumentos musicais para crianças de 
cinco a dez anos. Em paralelo são reali-
zados workshops de capacitação de pro-
fessores, combinados à distribuição do 
Manual do(a) Educador(a) e da Matriz de 
Competências e Habilidades, que auxi-
liam os educadores das escolas beneficia-
das a fazerem o melhor aproveitamento 
do acervo. A utilização dos materiais con-
templa metodologias lúdicas e educativas 
para tratar temas transversais contidos 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), ou seja, meio ambiente, sexuali-
dade, ética, trabalho e consumo, saúde e 
pluralidade cultural. No ano, oito escolas 
foram envolvidas no projeto, 28 educa-
dores foram capacitados e 1.740 crianças 
foram beneficiadas.

Em Mauá (Brasil), a empresa apoia o projeto 
Integrar Arte e Vida, iniciativa desenvolvida 
em parceria com Associação Nacional de 
Esportes (ANE) e a Escola Cora Coralina, que 
estimula crianças e jovens a permanecer na 
escola e completar sua jornada educacio-
nal. A ação contempla a oferta de oficinas 
culturais e esportivas, nas modalidades 
dança, futsal e judô; em 2018, atendeu 
mensalmente cerca de 200 pessoas. 

Também no Estado de São Paulo, em 
Tremembé, a Oxiteno apoia o projeto social 
Jovem Aprendiz, na Escola Estadual Manuel 
Cabral. Funcionários voluntários comparti-
lham suas experiências de trabalho e aju-
dam estudantes do segundos e terceiros 
anos na escolha de uma profissão e/ou 
graduação e os incentivam a buscar qua-
lificação pessoal e profissional. No total, 21 
funcionários participaram da iniciativa e 
abordaram dez diferentes temas ao longo 
de encontros semanais. Foram favoreci-
dos 175 alunos. Outra iniciativa educacio-
nal apoiada pela Oxiteno é o Programa 
Formare, uma parceria entre o Instituto 
Ultra, a Fundação Iochpe e as empresas do 
grupo. O foco é a educação de jovens em 
situação de vulnerabilidade para a inserção 
no mercado de trabalho. Isso acontece na 
sede da companhia, São Paulo (Brasil), por 
meio da oferta de curso profissionalizante 
de assistente de serviços administrativos e 
comerciais, reconhecida pelo Ministério da 
Educação. Ao longo do ano de 2018, foram 
25 alunos beneficiados e mais de 40 volun-
tários da Oxiteno que semanalmente minis-
tram aulas em 14 disciplinas diferentes.

Além disso, as unidades de Mauá (Brasil), 
Tremembé (Brasil), Suzano (Brasil), Triunfo 
(Brasil) e Camaçari (Brasil) participam ati-
vamente dos Conselhos Comunitários 
Consultivos (CCCs), um canal de relaciona-
mento entre empresa e representantes das 
comunidades (líderes, defesa civil, escolas, 
postos de saúde, entre outros) onde são rea-
lizadas reuniões bimensais para alinhamento 
de temas relacionados à saúde, à segurança 
e ao meio ambiente. O destaque do ano foi 
a construção da Carta de Contribuição aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas 
(ONU). No documento, a Associação 
Brasileira da Indústria Química (Abiquim) 
oficializou o engajamento dos Conselhos 
Comunitários Consultivos na agenda global 
da ONU e em sua divulgação e aplicação. 
O CCC de Tremembé, 100% administrado 
pela Oxiteno, contribuiu diretamente para 
os objetivos 3 e 4 da ONU (Saúde e bem- 
estar e Educação de qualidade, respectiva-
mente) por meio de iniciativas como visitas 
e treinamentos na fábrica, projeto de com-
bate à dengue e oficinas de meio ambiente 
com as escolas da região. |103-2 | 103-3: 
Comunidades locais | 413-1| 
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GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102:
Divulgação
geral 2016

Padrão Página Omissão Pacto
Global ODS

Perfil da organização

102-1: Nome da organização 7

102-2: Principais atividades, marcas,  
produtos e serviços

7

102-3: Localização da sede da organização 8

102-4: Localização das operações 8

102-5: Controle acionário e forma jurídica 
da organização

9

102-6: Mercados em que a organização atua 7

102-7: Porte da organização 7

102-8: Informações sobre empregados  
e outros trabalhadores

11 e 43 a 45 6 8

102-9: Cadeia de fornecedores  
da organização

77

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

77

102-11: Abordagem ou  
princípio da precaução

29 e 77

102-12: Iniciativas  
desenvolvidas externamente

57 e 64

102-13: Participação em associações 23 e 24

Estratégia

102-14: Declaração do presidente 2 a 3

102-15: Principais impactos,  
riscos e oportunidades

28 e 29

Ética e integridade

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

25 e 26 10 16

102-17: Mecanismos de aconselhamento 
e preocupações sobre ética

27 10 16

Governança     

102-18: Estrutura de governança 20 a 23

Engajamento de partes interessadas     

102-40: Lista de grupos de stakeholders 13

102-41: Acordos de negociação coletiva 43 3 8

102-42: Identificação e seleção  
de stakeholders

13

102-43: Abordagem adotada pela 
organização para envolver os stakeholders

13

102-44: Principais tópicos e  
preocupações levantadas

13

Standards opção Essencial
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GRI 102:
Divulgação
geral 2016

Padrão Página Omissão Pacto
Global ODS

Práticas do relato

102-45: Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas

14

102-46: Definição do conteúdo do 
relatório e limites dos temas materiais

13 e 14

102-47: Lista dos temas materiais 13

102-48: Reformulações de informações 13

102-49: Alterações no relatório 13

102-50: Período do relatório 13

102-51: Data do relatório  
anterior mais recente

13

102-52: Ciclo de relato do relatório 13

102-53: Contato para perguntas  
sobre o relatório

14

102-54: Abordagem do relato de acordo 
com os padrões GRI

13

102-55: Sumário de conteúdo GRI

102-56: Asseguração externa 14

Tópicos 
materiais Padrão Página Omissão Pacto

Global ODS

GRI 201: Desempenho econômico 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

30 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 30

201-1: Valor econômico direto  
gerado e distribuído

33 2, 5, 7, 8, 9

201-4: Assistência financeira  
recebida do governo

A Oxiteno se 
beneficia de alguns 
incentivos fiscais 
promovidos pelo 
Governo com o 
intuito de estimular 
o desenvolvimento 
das empresas e do 
setor. Dois relevantes 
benefícios que a 
Oxiteno usufrui são 
o SUDENE (R$ 80,1 
milhões) e o REIQ 
(R$ 43,7 milhões).
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Tópicos 
materiais Padrão Página Omissão Pacto

Global ODS

GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

79 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 79

203-2: Impactos econômicos  
indiretos significativos

79
1, 2, 3, 8, 10, 
17

GRI 204: Práticas de compras 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

77 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 77

204-1: Proporção de gastos com 
fornecedores locais

78 12

GRI 205: Anticorrupção 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

25 e 26 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 25 e 26

205-1: Operações avaliadas quanto  
a riscos relacionados a corrupção

26 10 16

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

26 10 16

205-3: Casos confirmados de corrupção  
e medidas tomadas

27 10 16

GRI 301: Materiais 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

64 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 64

301-1: Materiais usados, discriminados  
por peso ou volume

65 7, 8 8, 12

301-2: Materiais usados provenientes  
de reciclagem

A Oxiteno não 
compra/processa 
materiais reciclados 
para fabricar os 
produtos e serviços.

8, 12

301-3: Produtos recuperados e o material 
de suas embalagens

A Oxiteno não 
recupera produtos.

8, 12
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Tópicos 
materiais Padrão Página Omissão Pacto

Global ODS

GRI 302: Energia 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

58 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 58

302-1: Consumo de energia  
dentro da organização

58 7, 8 7, 8 , 12 ,13

302-3: Intensidade energética 58 8 7, 8 , 12 ,13

GRI 303: Água 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

62 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 62

303-1: Total de retirada de água por fonte 63 7, 8 6

303-3: Água reciclada e reutilizada 62 8 6, 8, 12

GRI 305: Emissões 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

59 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 59

305-1: Emissões diretas de gases de  
efeito estufa – Escopo 1

59 e 61 7, 8
3, 12, 13, 14, 
15

305-2: Emissões indiretas de gases de 
efeito estufa – Escopo 2

61 7, 8
3, 12, 13, 14, 
15

305-4: Intensidade de emissões de  
gases de efeito estufa

59 e 62 8 13, 14, 15

305-5: Redução de emissões de gases  
de efeito estufa

59 8, 9 13, 14, 15

GRI 306: Efluentes e resíduos 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

66 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 66

306-2: Peso total de resíduos, discriminado 
por tipo e método de disposição

66 a 68 8 3, 6, 12

306-4: Transporte de resíduos perigosos 66 8 3, 12

GRI 308: Avaliação ambiental de fornecedores 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

77 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 77

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

No Brasil: 
2016 = 61,5% |  
2017 = 52,0% |  
2018 = 62,5%.

8
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Tópicos 
materiais Padrão Página Omissão Pacto

Global ODS

GRI 401: Emprego 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

42 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 42

401-1: Novas contratações de 
colaboradores e turnover

43 e 46 6 5, 8

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

52 8

401-3: Licença-maternidade/paternidade 53 6 5, 8

GRI 403: Saúde e segurança ocupacional 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

70 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 70

403-1: Sistema de gestão de saúde e 
segurança ocupacional

72 3, 8

403-2: Identificação de perigos, avaliação 
de riscos e investigação de incidentes

72 8

403-3: Serviços de saúde ocupacional 74 8

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

72 3, 8

403-6: Promoção da saúde do trabalhador 74 8

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

71 3, 8

403-9: Lesões relacionadas ao trabalho 72 e 73 3, 8

403-10: Problemas de saúde  
relacionados ao trabalho

71 8

GRI 404: Treinamento e educação 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

48 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 48

404-1: Número médio de horas de 
treinamento por ano por empregado

49 6 4, 5, 8

404-2: Programas de melhoria do 
conhecimento dos funcionários e 
programas para transição de carreira

48 8

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

49 e 50 6 5, 8
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Tópicos 
materiais Padrão Página Omissão Pacto

Global ODS

GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

52 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 52

405-1: Diversidade dos grupos 
responsáveis pela governança  
e entre os colaboradores

47 6 5, 8

405-2: Razão matemática do  
salário-mínimo e remuneração  
entre mulheres e homens

54 6 5, 8, 10

GRI 406: Não discriminação 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

52 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão
52

406-1: Incidentes de discriminação  
e medidas corretivas tomadas

52
6 5, 8, 16

GRI 413: Comunidades locais 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

79 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão
79

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

79
1
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Tópicos 
materiais Padrão Página Omissão Pacto

Global ODS

GRI 414: Avaliação social em fornecedores 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

77 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão 77

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

No Brasil: 
2016 = 85% |  
2017 = 52% |  
2018 = 75%.

2 5, 8, 16

GRI 416: Saúde e segurança do cliente 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

78 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão
78

416-1: Avaliação dos impactos de saúde 
e segurança do produto e categorias de 
serviço nos clientes

75

GRI 417: Rotulagem de produtos e serviços 2016     

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016

103-1: Explicação da  
materialidade e seu limite

13 e 14

103-2: Abordagem de gestão  
e seus componentes

78 1, 8 1, 5, 8, 16

103-3: Avaliação da abordagem de gestão
78

417-1: Requisitos para informações  
e rotulagem de produtos e serviços

78
12, 16

417-2: Casos de não conformidade 
relativo a informação e rotulagem  
de produtos e serviços

78 16



86

EXPEDIENTE

COORDENAÇÃO GERAL

Gerência Global de Sustentabilidade (Oxiteno)

COORDENAÇÃO GERAL  
DE PROJETO GRÁFICO 

Gerência Global de Comunicação Externa (Oxiteno)

REDAÇÃO, EDIÇÃO, PROJETO 
GRÁFICO, REVISÃO E  
CONSULTORIA GRI 
 
TheMediaGroup

FOTOGRAFIA

Banco de imagens e Oxiteno






