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A planta de 
Pasadena (EUA) 
fortalece a 
presença da 
Oxiteno no maior 
mercado de 
tensoativos do 
mundo.

Parte do Grupo Ultra, a Oxiteno prioriza 
em suas operações a segurança, o meio 
ambiente, a qualidade e a excelência.

A Oxiteno contribuiu para o 
bom desempenho do Ultra com 
crescimento recorde de 7% nas 

vendas e na receita líquida.
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Nossa trajetória é marcada pelo com-
promisso com a segurança, o meio 
ambiente, a qualidade e a excelência, 
além da paixão por nossos clientes 
– características que a Oxiteno e os 
demais negócios do Ultra têm ajudado 
a consolidar ao longo do tempo. Com 
80 anos de história recém-completa-
dos, o Ultra dispõe de um modelo de 
gestão focado na geração de valor, que 
busca engajar constantemente nossos 
funcionários e que tem na sustenta-
bilidade um dos principais elementos 
norteadores de nossas ações estratégi-
cas e operacionais.

O ano de 2017 foi marcado por uma 
lenta recuperação da atividade econô-
mica no Brasil, após dois anos de pro-
funda recessão, contexto que afetou 
não só o Ultra, mas outras empresas 
brasileiras dos mais distintos setores 
da economia. Ainda assim, obtivemos 
mais um ano de resultados consisten-
tes, com expansão da receita em todos 
os nossos negócios. A receita consoli-
dada do Ultra avançou 3%, chegando a 
R$ 80 bilhões. 

A Oxiteno contribuiu para o bom de-
sempenho do Ultra ao registrar recorde 
no volume vendido, com aumento 
de 7% nas vendas e na receita líquida. 
Parte desse resultado se deve ao movi-
mento de pré-marketing realizado nos 
Estados Unidos como preparação para 

o início das operações da nova plan-
ta de Pasadena, no estado do Texas, 
previsto para ocorrer em 2018. O novo 
site nos permitirá competir com ainda 
mais efetividade no país, hoje o maior 
mercado de tensoativos do mundo. 

Temos certeza que a inovação é a 
receita para o êxito da Oxiteno. Esse 
foco viabiliza a identificação e a oferta 
de soluções específicas para cada 
cliente, melhora a performance dos 
produtos finais e garante o mais alto 
nível de segurança e o menor impacto 
socioambiental. Em 2017, dos R$ 463 
milhões investidos na Oxiteno, R$ 53 
milhões foram direcionados à pesquisa 
e desenvolvimento.

Neste Relatório de Sustentabilidade, 
convidamos você a conhecer esses 
e outros destaques da Oxiteno, uma 
empresa cujo portfólio é empregado 
em itens dos mais distintos segmentos, 
todos eles presentes no dia a dia das 
pessoas, que são os clientes de nossos 
clientes e com os quais nos mantemos 
igualmente comprometidos. 

Frederico Curado  
Diretor-presidente do Ultra

A Oxiteno ajuda 
a projetar os 
nossos negócios 
globalmente, 
chegando a 
mercados na 
América Latina, 
Estados Unidos, 
Europa, África e 
Ásia.

O Ultra 
celebra 
80 anos

Diretor-presidente 
do Ultra

G4-1

MENSAGENS DA LIDERANÇA 05



Conquistamos resultados importantes 
em 2017, essenciais para evoluirmos 
nossas estratégias de internacionaliza-
ção e de fortalecimento da atuação no 
Brasil, em linha com o objetivo princi-
pal de tornar a Oxiteno líder nas Améri-
cas em tensoativos e suas aplicações. 

Em 2017, comemoramos dez anos da 
operação nos Estados Unidos. Atender 
os clientes desse mercado tem sido 
uma jornada desafiadora que resultou 
em novas parcerias na América do 
Norte. Para alavancar nossa atuação 
no continente, centramos esforços 
para concluir a construção e a instala-
ção da nova planta de alcoxilação em 
Pasadena, no Texas, com capacidade 
produtiva de 170 mil toneladas anuais. 
O site, que iniciou sua operação em 
2018, fabrica produtos que começa-
ram a ser vendidos em 2017 na região, 
graças a uma ação de pré-marketing 
que buscou assegurar a estruturação 
dos canais de venda e a conquista de 
mercado. A estratégia contou com o 
apoio das operações de Camaçari (Bra-
sil), Mauá (Brasil), Santa Rita (Venezue-
la), Tremembé (Brasil), Suzano (Brasil), 
Guadalajara (México) e Coatzacoalcos 
(México), responsáveis pelo forneci-
mento dos produtos comercializados 
na região.

Também conduzimos uma reestrutu-
ração do nosso modelo operacional, 
o Projeto Evolution, que abrange as 
governanças internacionais e regionais 
da Oxiteno. A reorganização de nossa 
estrutura visa aumentar o foco regional 
das operações, sem perder otimiza-
ções, agregando valor ao relaciona-
mento com os clientes e ao processo 
de inovação, temas relevantes para 
nós e fundamentais para o futuro que 
desenhamos para o negócio.

A atenção dada à inovação resultou em 
19 patentes depositadas e 29 produtos 
lançados em 2017 – o atual portfólio 
da Oxiteno reúne 530 produtos, todos 
eles desenvolvidos a partir das premis-
sas de segurança, qualidade e desem-
penho. Nosso processo de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) está voltado, 
ainda, para a adoção de matérias-pri-
mas provenientes de fontes renováveis, 
o cuidado com o meio ambiente e a 
promoção da saúde e do bem-estar, di-
retrizes que integram o Greenformance 
– nosso conceito de sustentabilidade.

Mais eficiência e  
geração de valor  
socioambiental G4-1

anos de operação nos 
Estados Unidos

10
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No processo produtivo, as iniciativas 
buscaram aliar ganhos de eficiência, 
redução de custos e impactos ambien-
tais. Seguimos investindo em certifi-
cações para todos os nossos sites, que 
contribuem para a manutenção e o 
aprimoramento da qualidade dos pro-
cessos de gestão de nossas operações, 
além de impulsionar o comportamen-
to seguro entre todos os funcionários, 
engajando-os continuamente em as-
pectos importantes de meio ambiente, 
saúde e segurança.

Ampliamos a cada ano nosso enga-
jamento com a agenda global para 
ampliar nossa contribuição para a 
geração de valor à sociedade. Correla-
cionamos nossos temas relevantes de 
sustentabilidade (também chamados 
de temas materiais) aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
(veja quadro nas págs. 30 e 31). Nossas 
práticas para promover a eficiência hí-
drica e a gestão das emissões de gases 
de efeito estufa foram reconhecidas 
pelo Carbon Disclosure Project (CDP) 
nos últimos dois anos. Cerca de 15% 
da água consumida nos processos de 
nossas plantas no Brasil é oriunda de 
reúso e evitamos a emissão de quase 
71 mil toneladas de CO2 equivalente 
em 2017 com práticas para redução 
das emissões e transformação desses 
gases em fonte energética. 

Reconhecemos o protagonismo de 
nossa equipe no bom desempenho 
da companhia. Não à toa, 80% das po-
sições de gestão criadas em 2017 fo-
ram ocupadas por profissionais que já 
faziam parte da Oxiteno. Igualmente 
fundamentais são nossos fornecedo-
res e parceiros de negócio, com quem 
construímos a nossa cadeia de valor 
ao longo dos anos. O plano de gestão 
dos distribuidores, por exemplo, vem 
agregando melhorias na distribuição 
dos produtos, consolidando canais 
de venda e apoiando nossos clientes 
em suas estratégias de negócio, com 
agilidade e qualidade. 

Mantivemo-nos empenhados, ainda, 
em estabelecer parcerias em prol do 
desenvolvimento das regiões onde 
estamos presentes. Além de contribuir 
para o crescimento de outras indús-
trias, queremos impulsionar o merca-
do local e gerar valor à comunidade. 

Todas estas iniciativas contribuíram 
para os resultados alcançados em 
2017. O volume de vendas cresceu 
7%, um recorde no volume vendido 
em commodities e especialidades quí-
micas, além do volume vendido em 
pré-marketing para os Estados Unidos 
por conta do novo site e do cresci-
mento no mercado interno. Por outro 
lado, a cotação média do real, 9% mais 

Reconhecemos o 
protagonismo de nossos 
funcionários no bom 
desempenho da companhia. 
80% das novas posições de 
gestão foram ocupadas por 
profissionais que já faziam 
parte da Oxiteno.

valorizado, atenuou, em parte, esses 
efeitos. 

Nossos resultados e iniciativas são 
regularmente divulgados entre nossos 
funcionários, fornecedores, clientes, 
comunidades e demais públicos, 
como parte de um processo que visa 
agregar transparência ao relaciona-
mento que mantemos com todos eles 
e do qual o Relatório de Sustentabili-
dade é peça essencial. Nas próximas 
páginas, compartilhamos com você, 
leitor, os principais avanços e desafios 
de nossa companhia em 2017.  

Boa leitura!

João Benjamin Parolin  
Diretor-superintendente  
da Oxiteno

Diretor-superintendente
da Oxiteno

MENSAGENS DA LIDERANÇA 07



O Relatório de Sustentabilidade 2017 
reúne os principais resultados do ano 
relacionados aos nove temas relevan-
tes para a Oxiteno e seus públicos de 
relacionamento, apontados durante o 
processo de materialidade realizado em 
2015 pela empresa. No processo, foram 
colhidas as percepções de mais de 300 
pessoas, entre funcionários, fornecedo-
res, clientes e comunidades, além da 
análise de documentos estratégicos da 
Oxiteno e de seu setor de atuação. O 
conteúdo também traz as informações 

Sobre o  relatório
pertinentes à atualização da estrutura 
de governança da empresa, efetuada 
como parte da estratégia de internacio-
nalização. G4-18, G4-23, G4-24, G4-25, 
G4-26 e G4-27

A Oxiteno agradece a todos os funcio-
nários que contribuíram com a elabora-
ção do Relatório de Sustentabilidade.

Funcionários, fornecedores, clientes e 
comunidades apoiaram a Oxiteno a 
identificar os seus temas estratégicos.

+ de 300 
pessoas foram 
ouvidas no processo 
de materialidade.
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Saiba mais
Conheça como 
cada tema material 
impacta os públicos de 
relacionamento da Oxiteno 
e a correlação com os ODS 
nas págs. 30 e 31.

MATRIZ DE MATERIALIDADE G4-19

A Oxiteno apresenta em sua matriz de materialidade nove temas im-
portantes para a sua atuação, com o olhar para o impacto econômico, 
social e ambiental da sua atividade.

Este é o quarto ano consecutivo que 
a Oxiteno publica seu Relatório de Sus-
tentabilidade, de acordo com a opção 
Essencial – versão G4, da metodologia 
Global Reporting Initiative (GRI). Com 
periodicidade anual, a publicação 
mantém o recorte no período entre 1º 
de janeiro e 31 de dezembro de 2017. 
Dúvidas e questionamentos sobre o 
documento devem ser encaminha-
dos ao e-mail oxiteno@oxiteno.com 
G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32

Inovação tecnológica

Valorização da força de trabalho

Uso dos recursos naturais

Saúde e segurança

Gestão dos fornecedores

Comunicação

Segurança do produto

Desenvolvimento local e de outras indústrias

Produtos ecoeficientes

SOBRE O RELATÓRIO 09



Líder na produção de tensoativos e 
especialidades químicas na América 
Latina, a Oxiteno desenvolve soluções 
para os segmentos de Agroquímicos, 
Cuidados Pessoais, Limpeza Doméstica 
e Institucional (HPC), Petróleo e Gás e 
Tintas e Revestimentos.

Os tensoativos são utilizados em uma 
ampla gama de produtos, como deter-
gentes, agentes umidificadores, emul-
sionantes, formadores ou dispersantes 
de espuma de cosméticos, defensivos 

A Oxiteno

agrícolas ou aditivos para tintas. Trata-
-se de produtos que reduzem a tensão 
superficial ou influenciam na superfície 
de contato entre dois líquidos, entre 
um líquido e um sólido ou entre um 
líquido e um gás que, quando utiliza-
dos nas formulações dos clientes da 
Oxiteno, contribuem para aumentar a 
produtividade em diversos setores, a 
qualidade de vida, a higiene, o bem-es-
tar e a saúde da sociedade. G4-3 e G4-4

Os produtos Oxiteno contribuem para 
aumentar a produtividade em diversos 
setores, a melhorar a qualidade de vida, 
a higiene, o bem-estar e a saúde da 
sociedade.

OXITENO · RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 201710



Destaques de 2017
A OXITENO G4-8 G4 9

Empresa química global, líder na produção 
de tensoativos e especialidades químicas 
na América Latina 

10 anos 
de presença no mercado 
norte-americano: plano de 
internacionalização da Oxiteno 
envolve a ampliação da planta 
de Pasadena (EUA) que iniciará 
suas operações em 2018

170  
mil toneladas por ano

A unidade dos EUA terá 
capacidade produtiva de

Gestão de resultados: 
os temas relevantes de 
sustentabilidade da Oxiteno 
estão correlacionados aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Veja o infográfico  
sobre os temas materiais 
nas páginas 30 e 31

A OXITENO 11



Resultados financeiros G4-9 

4 bi
de receita líquida, 
crescimento de 7% 

R$

296 mi
R$

de EBITDA

463 mi
 investidos em 2017

R$

53 mi
foram direcionados 
à pesquisa e 
desenvolvimento

R$

Inovação no portfólio 

530 
produtos disponíveis 
ao mercado

19
patentes depositadas 
em 2017

29
produtos lançados

26% 
dos gastos com matérias-primas 
de origem renovável. Em volume, 
12% das matérias-primas 
utilizadas pela Oxiteno são de 
origem renovável
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Boas práticas ambientais

15%
de toda água consumida 
é proveniente de reúso

71 mil 
toneladas de CO2 deixaram 
de ser lançadas na atmosfera, 
graças às parcerias firmadas para 
aproveitamento energético 

ZERO ATERRO PARA RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS NO BRASIL: 

2% 
de incineração

98% 
de aproveitamento  
energético e reciclagem

A OXITENO 13



Revisão e implantação 
das diretrizes globais 
de atendimento de 
emergência

Ambiente e processos seguros

Gerência dedicada 
à segurança de 
processos

40%
de redução de acidentes 
de processo com produtos 
perigosos em relação ao 
ano anterior

Gestão organizacional

1.991 
funcionários no Brasil e outros 
oito países

Evolução do modelo 
organizacional para suportar 
a estratégia da Oxiteno, 
ampliando o foco na 
atuação regional, sem 
perder de vista as 
otimizações globais

Liderança das unidades 
divididas em três blocos: 
Mercosul, MAC (México, 
Andina e Caribe) e 
Estados Unidos

OXITENO · RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 201714



Produtos seguros 

Reestruturação da 
gestão de segurança 
de produto para 
atendimento global

Início de implantação do 
novo sistema para gestão 
de informações de 
segurança de produto

Cadeia de valor

98,6% 
de rastreabilidade para 
derivados de óleo de palma

90% 
dos gastos com aquisição em 
fornecedores locais no Brasil

Programa de compra 
responsável com requisitos 
ambientais e sociais

A OXITENO 15



Operações na América Latina e 
nos Estados Unidos, e escritórios 
comerciais na Europa e Ásia G4-5, G4-6 e G4-8

3 
centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D)

9 
escritórios

12 
unidades industriais

MONTEVIDÉU
BUENOS AIRES

TRIUNFO

MAUÁ

SUZANO
TREMEMBÉ

URUGUAI
ARGENTINA

BRASIL
CAMAÇARI

SANTA RITA 

BOGOTÁ

CARACAS

VENEZUELA

COLÔMBIA

COATZACOALCOS 

GUADALAJARA CIDADE DO MÉXICO 

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO
PASADENA

4SAN JUAN DEL RÍO 3

8

11

HATTIESBURG 

HOUSTON

SÃO PAULO 
(SEDE)

9

12

5

10

1

6 7

2
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1. PASADENA  
(ESTADOS UNIDOS)  
Localizada em um dos principais polos 
industriais do mundo, a planta de 
alcoxilação no Texas iniciará a operação 
em 2018. Há também um centro de 
P&D em Hattiesburg (Mississippi), em 
parceria com a Universidade do Sul do 
Mississippi (USM), que busca incentivar 
a inovação e o desenvolvimento de 
soluções para os clientes locais.

2. GUADALAJARA (MÉXICO) 
Conta com um centro de P&D voltado 
à inovação do portfólio de produtos 
e para apoio técnico aos clientes da 
região do Nafta. Produz tensoativos 
não iônicos etoxilados e propoxilados, 
além de ésteres graxos, que atendem 
a indústria de alimentos, farmacêutica, 
cosméticos, agroquímicos, têxtil e de 
petróleo.

3. SAN JUAN DEL RÍO (MÉXICO)  
Está localizada na região de maior 
concentração comercial de produtos 
químicos do México. Produz tensoa-
tivos aniônicos, solventes e produtos 
sulfatados. Há também um centro de 
distribuição dos produtos Oxiteno para 
o hemisfério Norte – estrategicamente 
posicionado próximo aos oceanos Pací-
fico e Atlântico.

4. COATZACOALCOS (MÉXICO) 
Localizada próximo ao porto, a unidade 
é referência em eficiência na operação 
logística, mesclando o transporte fer-
roviário e marítimo. Produz tensoativos 
não iônicos.  

5. SANTA RITA (VENEZUELA) 
Produz tensoativos não iônicos e 
polióis, que atendem o mercado local, 
a América Central, o Caribe e os demais 
países da região andina. Também conta 
com o Laboratório de Aplicações para 
Poliuretanos, responsável pelos testes 
de polióis usados nas indústrias de col-
chões, eletrodomésticos e autopeças.

6. CAMAÇARI (BA) 
Situada no Polo Industrial de Cama-
çari (BA), com duas plantas, é a maior 
unidade industrial de óxido de eteno e 
derivados da América Latina. Também 
produz etilenoglicóis, etanolaminas, 
éteres glicólicos, tensoativos não iôni-
cos (Oxiteno), álcoois e ácidos graxos 
(Oleoquímica).

7. CAMAÇARI (BA) 
Também localizada no Polo Industrial 
de Camaçari, essa unidade produz 
óleos minerais brancos e vaselina.

8. SUZANO (SP) 
Instalada próximo à cidade de São 
Paulo (SP), produz tensoativos aniôni-
cos sulfatados e sulfonados para as 
indústrias de higiene e limpeza e de 

tintas e revestimentos, além de ésteres 
e especialidades químicas para agro-
químicos e produtos de performance.

9. TREMEMBÉ (SP) 
Localizada próximo à capital paulista e 
também à cidade do Rio de Janeiro (RJ), 
produz tensoativos aniônicos, cotensoa-
tivos, ésteres e especialidades químicas 
para as indústrias de agroquímicos, 
fluidos funcionais e higiene e limpeza.

10. MAUÁ (SP) 
Localizada próximo aos maiores 
mercados consumidores da América 
do Sul, a unidade produz tensoativos 
não iônicos, óxido de eteno, glicóis, 
solventes oxigenados (éteres glicóli-
cos e acetatos), solventes de fontes 
renováveis provenientes da cana-de-
-açúcar (isobutanol e isopentanol) e 
fluidos funcionais. Na unidade também 
se encontra o primeiro e mais robusto 
Centro de P&D da Oxiteno. 

11. TRIUNFO (RS) 
Situada no Polo Petroquímico do Sul 
(RS), é a única produtora brasileira dos 
solventes oxigenados metiletilcetona 
(MEK) e sec-butanol, empregados na 
indústria de tintas e revestimentos.

12. MONTEVIDÉU (URUGUAI) 
Instalada próximo ao porto de Mon-
tevidéu, a unidade fabrica tensoativos 
sulfatados e sulfonados.

Oxiteno fortalecerá sua 
presença no maior mercado 
de tensoativos do mundo 
com a planta de Pasadena 
(EUA).

XANGAI

BÉLGICA
BRUXELAS

CHINA
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Ao longo de 2017, a Oxiteno execu-
tou diversas ações que contribuíram 
para o alcance de seus objetivos, 
como a consolidação de sua presen-
ça internacional, fundamento do seu 
planejamento estratégico. 

O plano de internacionalização 
contemplou a ampliação da plan-
ta no Texas (EUA), que inicia suas 
operações em 2018 com capacida-
de produtiva de 170 mil toneladas. 
Como movimento prévio, em 2017, 
a Oxiteno executou uma estratégia 
de pré-marketing, que viabilizou 
as vendas dos produtos que serão 
fabricados no novo site, antecipando 
a estruturação dos canais de venda 

e a presença de mercado. Os investi-
mentos em aumento de capacidade 
que a Oxiteno realizou nos últimos 10 
anos, principalmente nas plantas do 
Brasil e do México, foram fundamen-
tais para o êxito do pré-marketing 
para os EUA.

O processo de internacionalização 
envolveu a reorganização da estrutu-
ra operacional da empresa (leia mais 
em Governança corporativa, pág. 24) e 
o desenvolvimento de parcerias com 
centros de pesquisas dos Estados 
Unidos para o desenvolvimento de 
soluções adequadas aos clientes 
locais. Com a presença de mercado 
reforçada, a planta inicia suas opera-
ções em 2018 com demanda garan-
tida e pode gerar efeito imediato na 
receita da empresa.

É parte do processo de
internacionalização a reorganização da 
estrutura de governança da companhia 
que criou novas áreas, como a Gerência 
de Inovação.

Avanços de 2017 respaldam  
plano de futuro G4-DMA

Fortalecimento da 
presença internacional 
é parte do planejamento 
estratégico.
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de crescimento nas 
vendas no ano.

7%

O ano de 2017 registrou um cresci-
mento de 7% no volume de vendas 
da Oxiteno, efeito positivo apesar 
da elevação do custo operacional. O 
resultado reflete a recuperação eco-
nômica em âmbito global, especial-
mente na Europa e na Ásia. A receita 
líquida do ano totalizou R$ 4 bilhões. 
O EBITDA chegou a R$ 296 milhões, 
abaixo dos R$ 459 milhões de 2016, 
afetado por fatores como a valori-
zação do real em relação ao dólar, a 
volatilidade de preços em matérias-
-primas, custos e despesas pré-ope-
racionais em função da construção 

da nova planta norte-americana. Os 
investimentos seguiram fortes no 
período, com R$ 463 milhões – es-
pecialmente com a construção da 
planta em Pasadena (Texas).

De forma transversal, também foi o 
ano em que a Oxiteno deu sequência 
a iniciativas para aprimorar a eficiên-
cia, mas que igualmente priorizaram 
a qualidade dos produtos, a seguran-
ça do processo produtivo e o cuida-
do com o meio ambiente, incluindo 
projetos focados na redução do 
consumo de energia, no tratamento 
de efluentes e resíduos, e redução de 
emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE). Também foram organizadas 
ações para fortalecer a cultura de 
promoção à saúde e à segurança dos 
profissionais da Oxiteno e o relacio-
namento e a parceria com a cadeia 
de valor da empresa.

Receita líquida da Oxiteno foi de 
R$ 4 bilhões em 2017.
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As certificações da Oxiteno atestam 
a capacidade de gestão da operação, 
seguem um padrão internacional de 
gerenciamento e cumprem todas as 
exigências legais. Isso repercute na 
condução dos processos, garantindo 
segurança, qualidade e eficiência, 
sempre de acordo com as melhores 
práticas do mercado internacional. 

Em 2017, a Oxiteno conquistou a 
certificação ISO 9.001:2015, de gestão 
da qualidade, para suas operações nos 
Estados Unidos (escritório em Hous-
ton, planta industrial em Pasadena e 
Centro de Pesquisa & Desenvolvimen-
to em Hattiesburg). Também em 2017, 
a unidade Suzano (Brasil) conquistou a 
certificação OHSAS 18001; no mes-

Gestão de excelência G4-DMA

mo ano, todas as unidades do Brasil 
conquistaram a certificação Atuação 
Responsável.

Nos próximos anos, a meta é obter a 
certificação na nova versão da norma 
14.001:2015, de gestão ambiental, 
para todas as unidades nacionais e 
internacionais. No Brasil, desde 2002, o 
Sistema de Gestão Ambiental da em-
presa é certificado pela ISO 14.001, e, 
em 2016, Guadalajara, no México, foi 
a primeira planta internacional a con-
quistar a certificação. As outras duas 
plantas do México (Coatzacoalcos e 
San Juan del Río), além da planta de 
Montevidéu, no Uruguai, estão sendo 
preparadas para obter a certificação 
em 2018. G4-EN27

Certificações atestam 
processos relacionados 
com segurança, proteção 
ao meio ambiente, 
qualidade e eficiência.
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A planta Oleoquímica em Camaçari 
(BA) renovou a certificação SPIE 
(Serviço Próprio de Inspeção de 
Equipamentos), concedida pelo 
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis (IBP), válida para 
as inspeções de caldeiras e vasos de 
pressão, requeridas pela Norma Regu-
lamentadora 13 (NR-13), do Ministério 
do Trabalho, que assegura a disponibi-
lidade de equipamentos, integrando o 
grupo seleto de 14 empresas no Brasil 
que são certificadas. 

As três unidades da Oxiteno no Méxi-
co – plantas de Coatzacoalcos, Guada-
lajara e San Juan del Río – e a planta 
do Uruguai conquistaram a certifica-

ção Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO), organização que trabalha 
para impulsionar a utilização de óleo 
de palma de forma sustentável por 
meio de uma série de ações, como a 
adoção de normas. A certificação de-
monstra o atendimento às exigências 
dos mercados consumidores e está 
alinhada à estratégia comercial da 
empresa na região do México, Andina 
e Caribe (MAC) e também dos Esta-
dos Unidos. As quatro plantas foram 
certificadas RSPO SCC na modalidade 
Balanço de Massa. No Brasil, cinco 
unidades já são certificadas RSPO: Oxi-
teno Camaçari, Oleoquímica, Tremem-
bé, Mauá e Suzano. 

A planta Oleoquímica em Camaçari
(BA) renovou a certificação SPIE (Serviço
Próprio de Inspeção de Equipamentos). 
Integrando um grupo seleto de 14 
empresas certificadas no Brasil.

Oxiteno conquistou a certificação 
ISO 9.001:2015, de gestão da 

qualidade, para as operações nos 
Estados Unidos.

Desde 2002,
o Sistema de Gestão 
Ambiental da 
empresa, no Brasil, 
é certificado pela 
ISO 14.001. Em 2016, 
Guadalajara, no México, 
foi a primeira planta 
internacional a
conquistar a certificação.
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Prêmios e reconhecimentos

ENTRE AS MELHORES 
EMPRESAS

A Oxiteno foi destaque por suas práti-
cas de gestão hídrica no relatório do 
programa de Supply Chain América 
Latina do CDP (Carbon Disclosure 
Project). O estudo reuniu dados de 
500 companhias em toda a América 
Latina na gestão das emissões de 
GEE e dos recursos hídricos.

Pelo segundo ano consecutivo, a 
unidade Oxiteno Nordeste está entre 
as melhores e maiores empresas do 
ranking. Ocupa, ainda, o segundo 
lugar entre as químicas e petroquí-
micas.

Pelo segundo ano consecutivo, a Oxi-
teno Uruguai recebeu o prêmio de 
Maior Exportador no setor de Produ-
tos Diversos da Indústria Química.

O Ultra, empresa controladora da 
Oxiteno, esteve mais uma vez pre-
sente no ranking das empresas com 
melhor gestão da sustentabilidade, 
com destaque para suas práticas de 
compliance, e teve contribuição da 
Oxiteno com suas práticas em sus-
tentabilidade.

INOVAÇÃO E 
QUALIDADE DE 
PRODUTO

Pelo terceiro ano consecutivo, a Oxi-
teno está entre as 150 empresas mais 
inovadoras do país, segundo o jornal 
Valor Econômico.

Pela quinta vez, a Oxiteno foi reco-
nhecida com o Prêmio Kurt Politzer, 
da Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim). Nessa edição, o 
projeto “Desenvolvimento de fase 
contínua para fluidos de perfuração 
de baixa toxicidade e alta biodegra-
dabilidade”, tecnologia de Petróleo e 
Gás, foi destaque.

CDP Melhores 
práticas

Melhores & 
Maiores (Exame)

Prêmio de Maior 
Exportador (União 
dos Exportadores do 
Uruguai)

Guia Exame de 
Sustentabilidade 
(Exame)

Prêmio Valor 
Inovação 2017 (Valor 
Econômico + PWC)

Prêmio Kurt Politzer 
(Abiquim)

A Oxiteno foi reconhecida pelas duas 
principais publicações do setor de 
tintas na categoria solventes oxige-
nados, que indica a preferência dos 
profissionais do ramo e de leitores no 
quesito qualidade do produto.   

Prêmio Solventes 
Oxigenados (revistas 
Tintas & Vernizes e 
Paint & Pintura)
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DESTAQUE EM 
PARCERIA DE 
NEGÓCIOS

Sem Tempo Ruim 
(Anjo Tintas)

A companhia foi premiada em 2017 
por estar entre os dez melhores for-
necedores globais da Axalta em 2016.

MELHOR PARA OS 
FUNCIONÁRIOS O Great Place to Work, referência 

internacional em análise e avaliação de 
ambientes de trabalho, reconheceu a 
Oxiteno entre as melhores empresas 
para se trabalhar. O reconhecimento 
é resultado de políticas e práticas que 
melhoram o clima interno da organiza-
ção e engajam seus líderes, refletindo 
na qualidade do relacionamento com 
as equipes. Foi a primeira vez que a 
Oxiteno México participou do ranking.

COMUNICAÇÃO

A festa Oxiteno Music Lounge 2017, realizada em Orlando (Estados Unidos), 
que marcou a abertura do Annual Meeting & Industry Convention, organizado 
pelo American Cleaning Institute (ACI), para empresas da indústria de limpe-
za, foi reconhecida por uma das mais importantes premiações de eventos, o 
Prêmio Caio. O evento foi realizado com o objetivo de fortalecer a presença 
da Oxiteno no setor e estreitar o relacionamento com clientes, fornecedores, 
parceiros globais e da região.

A Oxiteno foi reconhecida em 2017 
por sua parceria em 2016, ano de 
cenário econômico adverso no Brasil, 
como fornecedora parceira da em-
presa Anjo Tintas.

Axalta Supplier of 
the year (Axalta)

Excelente Lugar 
para Trabalhar 
(Great Place to 
Work) – México

Prêmio Caio, categoria evento ou stand 
realizado no exterior (Revista Eventos)

Oxiteno é  
Top Employer  
no Brasil
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Para apoiar a visão de futuro que 
pretende fazer da Oxiteno referência 
mundial em tensoativos e suas aplica-
ções, identificou-se a necessidade de 
evoluir o modelo operacional da com-
panhia. Foi desenhado, então, o Projeto 
Evolution, que tem como principais ob-
jetivos aumentar o foco regional sem 
perder de vista as otimizações globais, 
acelerando o crescimento no México e 
nos Estados Unidos; alavancar a gestão 
estratégica e a representação institu-
cional nas regiões; preparar a empre-
sa para o futuro mantendo o olhar 
centrado na inovação e no relaciona-
mento com clientes; e desenvolver o 
planejamento sucessório, incluindo a 
formação das futuras lideranças nos 
vários níveis da companhia.

Em fevereiro de 2017, foram anuncia-
das as diretorias que compõem a nova 
estrutura da Oxiteno – Administração 
e Controle, Tecnologia e Excelência 
Operacional, Marketing e Inovação, 
Recursos Humanos, EUA, MAC (México, 
Andina e Caribe) e Mercosul –, criadas 
e ajustadas para atenderem os desafios 
estratégicos da empresa.

Governança 
corporativa G4-34

As estruturas globais passaram a apoiar 
todas as regiões com estratégia, visão 
e políticas únicas. Também são res-
ponsáveis por atividades capazes de 
gerar vantagens de escopo ou escala, 
realizando também a gestão dos riscos 
e protegendo a empresa contra gran-
des ameaças. As regiões, por sua vez, 
ganharam mais autonomia na tomada 
de decisão e podem realizar as custo-
mizações necessárias ao seu contexto 
de operação.

A reestruturação agregou novos con-
ceitos para a organização, amplamente 
discutidos em diversos fóruns ao longo 
do ano, envolvendo uma definição 
mais clara das atribuições e responsabi-
lidades. Também incluiu a formalização 
de novos processos, a mudança de 
mindset e uma nova forma de trabalhar. 
O processo suscitou oportunidades em 
diversas áreas – algumas passaram por 
reorganização, outras ganharam novas 
responsabilidades ou escopo de atua-
ção e cerca de 80% das novas posições 
foram ocupadas por funcionários da 
Oxiteno. Também houve a revisão de 
algumas funções e a estruturação de 
novos cargos. 

COMUNICAÇÃO

Veja o infográfico sobre os temas 
materiais da Oxiteno nas págs. 30 e 31.

TEMA MATERIAL
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PRESIDENTE
Pedro Wongtschowski1

VICE-PRESIDENTE
Lucio de Castro Andrade Filho1

Conselho de Administração do Ultra

CONSELHEIROS

Alexandre 
Gonçalves 

Silva*

Carlos Tadeu 
da Costa 

Fraga*

Jorge Marques 
de Toledo 
Camargo*

José Maurício 
Pereira 

Coelho*

Lucio de Castro 
Andrade Filho

Nildemar 
Secches*

Olavo Egydio 
Monteiro de 

Carvalho*

CONSELHEIROS

Conselho Fiscal 

Geraldo Toffanello Nilson Martiniano Moreira

PRESIDENTE
Flavio César Maia Luz
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DIRETOR DE RISCOS, COMPLIANCE E AUDITORIA 
Denis Celso Marques Cuenca

CENTRO CORPORATIVO **

Ultra

DIRETOR-PRESIDENTE
Frederico Curado

DIRETORES

Rodrigo 
Pizzinatto

André Pires de 
Oliveira Dias

João Benjamin 
Parolin

Leocadio de 
Almeida Antunes 

Filho

Pedro Jorge 
Filho

Ricardo Isaac 
Catran

DIRETORA CORPORATIVA DE CAPITAL HUMANO
Luciana Domagala

DIRETOR-SUPERINTENDENTE 
FINANCEIRO E DE RI

André Pires de Oliveira Dias

DIRETOR DE 
ADMINISTRAÇÃO E 

CONTROLE
José Manuel A. 

Borges

DIRETOR DE TI
Fredson Carlos 

Javurek de Oliveira

DIRETOR DE RI E 
COMUNICAÇÃO

Marcello De Simone

DIRETOR DE 
ESTRATÉGIA E 

DESENVOLVIMENTO 
DE NEGÓCIOS

Roberto Kutschat 
Neto

DIRETORA DE 
TESOURARIA E 

PLANEJAMENTO
Maristela Akemi 

Utumi Seiler
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No mercado desde 1973, a Oxiteno 
é uma sociedade anônima de capital 
fechado, parte da companhia multine-
gócios Ultrapar Participações S.A., que 
tem atuação em varejo, distribuição 
especializada (Ipiranga/Ultragaz/Extra-
farma) e armazenagem para granéis 
líquidos (Ultracargo). G4-7

O Ultra é uma empresa de capital aber-
to com ações negociadas na B3 (Brasil, 
Bolsa, Balcão) e na bolsa de Nova 
York (NYSE). A holding está listada no 
segmento Novo Mercado, por adotar 
voluntariamente padrões de governan-

ça corporativa de referência, e integra 
também o Índice de Carbono Eficiente 
(ICO2) da B3. 

A Oxiteno reporta trimestralmente seu 
desempenho aos membros do Conse-
lho de Administração do Ultra. O Dire-
tor-superintendente da Oxiteno integra 
a diretoria executiva, composta também 
pelos diretores-superintendentes de 
Finanças e Relações com Investidores e 
dos demais negócios do Ultra (Extrafar-
ma, Ipiranga, Ultracargo e Ultragaz), pela 
diretoria de Capital Humano e pela dire-
toria de Riscos, Compliance e Auditoria.

* Conselheiros independentes.

** Nova estrutura em vigor desde fevereiro de 2018.

*** Assumiu a posição em janeiro de 2018.
1 Em 2 de maio de 2018, o Ultra anunciou a sucessão na presidência do Conselho de Administração. 
Pedro Wongtschowski assumiu como presidente do Conselho sucedendo a Paulo Guilherme Aguiar 
Cunha, que se tornou presidente emérito do Conselho. Lucio de Castro Andrade Filho assumiu o 
cargo de vice-presidente do Conselho.

DIRETOR REGIONAL 
MERCOSUL

Alberto Slikta***

DIRETOR REGIONAL 
MÉXICO, ANDINA E CARIBE

Gerson Secomandi 
(interino)

DIRETOR  REGIONAL 
ESTADOS UNIDOS
Timothy Madden

Diretoria Executiva da Oxiteno

DIRETOR-SUPERINTENDENTE
João Benjamin Parolin

DIRETORA GLOBAL  
DE ADMINISTRAÇÃO  

E CONTROLE
Ana Paula Santoro 

Coria

DIRETORA GLOBAL  
MARKETING E 

INOVAÇÃO
Andréa Campos  

Soares

DIRETOR GLOBAL 
DE TECNOLOGIA 

E EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL
Flávio do Couto 

Bezerra Cavalcanti

DIRETORA GLOBAL  
DE RECURSOS  

HUMANOS
Simone Torres Cavalcanti 

de Albuquerque
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A sustentabilidade é um dos prin-
cipais fundamentos do Ultra e seus 
negócios. No dia a dia, esse compro-
misso se materializa graças a uma 
cultura que valoriza a transparência 
das informações, a solidez financeira, a 
ética nos negócios e a valorização da 
cidadania. O Ultra define as diretrizes 
gerais que devem ser observadas por 
todos os negócios, e cada empresa, 
entre elas a Oxiteno, mantém políticas 
próprias, de acordo com as especifici-
dades de seus mercados.

O Modelo de Sustentabilidade Ultra 
abrange cinco pilares – Segurança, Meio 
Ambiente, Pessoas, Produtos e Serviços 
e Cadeia de Valor – e conta com 28 
indicadores de desempenho e gestão, 
alinhados às diretrizes corporativas de 
sustentabilidade. Os KPIs (conjunto de 
indicadores de desempenho e gestão) 
monitoram as ações, e os dados inte-
gram a matriz de decisões do Ultra. Um 
comitê de sustentabilidade reúne ges-
tores de todos os negócios, incluindo a 
Oxiteno, e é responsável pelo acompa-
nhamento dessas informações de forma 
periódica e da promoção dos negócios 
de forma sustentável.

Como parte do aprimoramento con-
tínuo das ações de sustentabilidade, 
o Ultra integra a carteira do Índice de 
Carbono Eficiente (ICO2) da B3, com-

Governança da sustentabilidade
posta pelas companhias abertas que 
aceitaram o convite para adotar práti-
cas transparentes com relação às suas 
emissões. Participa, ainda, da pesquisa 
do Carbon Disclosure Project (CDP), 
organização internacional que incenti-
va e provê um sistema global para que 
as empresas e cidades gerenciem, di-
vulguem e compartilhem informações 
sobre o meio ambiente, e também 
tem participação no Guia Exame de 
Sustentabilidade, no ranking Melhores 
da Dinheiro e no índice empresarial da 
Bovespa, desde 2007.

Em 2017, também foi reestruturada a 
área global de sustentabilidade ligada 
à Diretoria de Tecnologia e Excelência 
Operacional. Com atuação horizontal, 
envolvendo todas as áreas da Oxi-
teno, o departamento tem a missão 
de atender as demandas das partes 
interessadas, bem como alavancar, 
juntamente com as demais áreas, a 
gestão dos temas materiais para a 
companhia, considerando os riscos e 
oportunidades, e as melhores práti-
cas. Os temas materiais da Oxiteno, 
também chamados de prioritários, 
incluem nove questões ligadas à ino-
vação, segurança, gestão de pessoas e 
gestão ambiental, entre outros – tam-
bém estão correlacionados aos cinco 
pilares do Modelo de Sustentabilidade 
do Ultra (leia mais em Temas materiais 
da Oxiteno, págs. 30 e 31). 

Renovação da liderança do Ultra
O processo de sucessão planejada é realizado regularmente na administração do 
Ultra e de seus negócios. Em outubro de 2017, assumiu o novo diretor-presidente 
da companhia, Frederico Curado. Com sólida experiência executiva, ele substituiu 
Thilo Mannhardt, que foi responsável por movimentos estratégicos de fortaleci-
mento e expansão da companhia.

No primeiro semestre de 2018, Paulo Guilherme Aguiar Cunha deu prossegui-
mento ao processo de sua sucessão no Conselho de Administração, após atuar 
como presidente da empresa até 2006 e presidente do Conselho de Adminis-
tração desde 1998. Em reconhecimento à sua dedicação e contribuição ao longo 
de 50 anos no Ultra, Paulo G. A. Aguiar foi eleito presidente Emérito do Conselho. 

Para ocupar a presidência do Conselho de Administração do Ultra, foi eleito Pedro 
Wongtschowski, que ocupava até então a vice-presidência do colegiado e que 
está no Ultra desde 1985. A vice-presidência passou a ser ocupada por Lucio de 
Castro Andrade Filho.

Controladora da Oxiteno, 
o Ultra integra a carteira 
do Índice de Carbono 
Eficiente (ICO2), da B3.
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Apoiar, difundir, promover e 
integrar à cultura organizacional os 
princípios do Pacto Global da ONU, 
relacionados aos Direitos Humanos, 
aos Direitos do Trabalho, à Proteção 
do Meio Ambiente e ao Combate à 
Corrupção em todas as suas formas.

Manter e aperfeiçoar a capacidade 
financeira, a flexibilidade e a exce-
lência operacional, de forma a mini-
mizar a vulnerabilidade às variações 
econômicas, buscando oportunidades 
de crescimento em cada um dos nos-
sos segmentos de atuação.

Valorizar a cultura da 
cidadania e da ética nos 
negócios.

Promover a gestão dos gases 
de efeito estufa das empresas, 
visando mitigar nossos efeitos nas 
mudanças climáticas.

Elaborar relatórios periódicos de 
sustentabilidade, considerando 
suas dimensões econômica, 
ambiental e social.

Orientar a oferta de produtos 
e serviços às necessidades e 
expectativas dos clientes e 
consumidores.

Identificar, controlar e mitigar 
os riscos inerentes aos 
negócios, de forma contínua, por 
meio de políticas e práticas de 
gestão de riscos e gerenciamento 
de crise, nos campos operacional, 
regulatório, ambiental, fiscal, 
judicial e social.

Adotar políticas para manter 
a excelência nos padrões de 
saúde, segurança e meio 
ambiente.

Valorizar os funcionários por 
meio do estímulo ao crescimento 
profissional e à qualidade de vida, 
melhorando as condições e o 
ambiente de trabalho.

Atuar, seletivamente,  
como agente de evolução das 
comunidades vizinhas e da 
sociedade, por meio de iniciativas 
de disseminação da cultura, 
educação e inclusão social.

Manter representação ativa 
nas associações de classe e um 
relacionamento transparente com os 
órgãos públicos, de forma a aprimorar e 
fortalecer os negócios.

Manter estado de prontidão, sensibilização 
e educação para a permanente valorização 
da sustentabilidade econômica, 
ambiental e social.

Diretrizes de 
sustentabilidade 
do Ultra

Zelar pela integridade  
do modelo de governança 
corporativa, especialmente o trato 
e a transparência das informações 
relevantes e a contínua gestão de 
riscos e oportunidades.
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Os investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento estão no centro da 
estratégia da Oxiteno. Uma constante 
busca por soluções alinhadas às 
macrotendências, que atendam aos 
clientes, envolvendo iniciativas de 
cocriação, e com o objetivo de reduzir o 
impacto socioambiental. 

INOVAÇÃO
GRI DESEMPENHO 

ECONÔMICO

Go Cl CF

9.4 9.5 9.B 

A Oxiteno é reconhecida por 
desenvolver produtos ecoeficientes e 
enfrenta o desafio de lançar produtos 
com alto desempenho, menor 
impacto e custo equivalente ao de 
materiais tradicionais.

PRODUTOS  
ECOEFICIENTES

GRI PRODUTOS E 
SERVIÇOS

12.A

Cl CP CF

Muitos produtos apresentam riscos 
durante a fabricação ou uso, por isso a 
Oxiteno tem o compromisso cotidiano 
de agregar segurança ao processo 
produtivo e orientar funcionários e 
clientes para a manipulação correta 
desses produtos.

12.4

SEGURANÇA 
DO PRODUTO

GRI SAÚDE E 
SEGURANÇA DO 

CLIENTE

Cl CP CF

COMUNICAÇÃO

Ferramenta transversal aos temas de sustentabilidade, 
compreende a divulgação das iniciativas e o diálogo 
com funcionários, fornecedores, clientes e demais 
públicos. É uma atitude de transparência fornecer 
informações qualificadas sobre produtos, impactos, 
benefícios e desafios.

USO DOS RECURSOS 
NATURAIS

GRI ENERGIA, ÁGUA, 
RESÍDUOS E EMISSÕES

Ul Ac Co ON Tr Cl

As indústrias químicas utilizam 
recursos naturais, por isso a Oxiteno 
busca reduzir seus impactos e 
promover a reutilização e reciclagem, 
questões prioritárias da gestão 
ambiental da empresa. Também é 
priorizada a utilização de materiais de 
origem renovável ou biodegradáveis.

12.6 12.8

12.2 12.5

6.47.3

13.2

Temas materiais  
da Oxiteno  G4-19, G4-20 e G4-21

O infográfico a seguir apresenta os temas materiais 
da Oxiteno, aspectos importantes para a gestão 
da sustentabilidade na organização. Em cada tema 
estão identificados os seus públicos, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as metas dos ODS.

COMO LER ESTE INFOGRÁFICO
Cada tema material da Oxiteno está relacionado a 
um ou mais públicos, aos ODS e respectivas metas, 
identificados na legenda abaixo.

INFORMAÇÕES SOBRE O TEMA MATERIAL

PÚBLICOS DA OXITENOAc

ODS

METAS ODS

TEMAS MATERIAIS

Ac ClCF FoCP FuCo

Go Te UlTrON SiIm
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SAÚDE E SEGURANÇA
GRI SAÚDE E SEGURANÇA

A Oxiteno garante e promove o ambiente de 
trabalho seguro. Investe no gerenciamento de 
riscos e no aspecto comportamental, reforçando 
a cultura da atitude segura e o comportamento 
responsável, garantindo a saúde e a segurança 
dos funcionários e dos processos industriais.

Fu Te Cl

GESTÃO DE  
FORNECEDORES

GRI AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL DE 

FORNECEDORES 

A Oxiteno promove, entre os fornecedores, 
o cumprimento dos requisitos legais e de 
boas práticas que garantam proteção aos 
direitos humanos e trabalhistas, à ética, à 
saúde e à segurança – das pessoas e do 
meio ambiente.

Fo

3.9 8.8

A força de trabalho é essencial para 
a diferenciação da Oxiteno, por isso 
são realizados investimentos em 
qualificação e gestão de carreira, 
atração e retenção, além da 
concessão de benefícios.

VALORIZAÇÃO DA  
FORÇA DE TRABALHO

GRI EMPREGO, TREINA-
MENTO E EDUCAÇÃO, DI-
VERSIDADE E IGUALDADE 

DE OPORTUNIDADES

Fu Si Cl

8.5 8.B4.3 4.4

16.5 16.6  
16.10

O setor químico está presente na maioria 
dos segmentos, atuando como alavanca 
para outras indústrias. A Oxiteno também 
prioriza o desenvolvimento de empresas e 
fornecedores locais.

Fo Co

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL E DE OUTRAS 

INDÚSTRIAS
GRI IMPACTOS ECONÔMICOS 

INDIRETOS E PRÁTICAS DE 
COMPRAS

8.3 9.2

PÚBLICOS DA OXITENO

Ac Acionistas Go Governo

Cl Clientes

Te Terceiros

Ul Ultra

CF Consumidor Final

Tr Transportadores

ON ONGs

Fo Fornecedores

CP Clientes Potenciais

Si Sindicatos

Im Imprensa

Fu Funcionários

Co Comunidades

ODS

Fo

16.10 17.16
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No caminho da 
sustentabilidade

Atuação 
responsável

1992
Participação no Carbon 
Disclosure Project (CDP)

Estudos de Avaliações de 
Ciclo de Vida (ACV)

Membro do Roundtable 
on Sustainable Palm Oil 
(RSPO)

2009

Certificação de 
produtos – ECOCERT

Plataforma 
Greenformance

Participação da 
carteira do ISE

2011

2002

Certificação ISO 
14001 nas unidades 
do Brasil

Ultra integra a  
carteira do ISE, da B3

Início do Programa de Gases 
de Efeito Estufa (GEE)

Início das Avaliações de 
Ciclo de Vida (ACV)

2008
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Oxiteno recebe 
Certificação RSPO

Relatório ACI (American 
Cleaning Institute)

9 estudos de ACV de 
produtos concluídos

Responsible Sourcing

Reestruturação de 
indicadores GRI

Comitê ABIQUIM

13 estudos de ACV 
concluídos

Estruturação de área

Certificação RSPO 
nas unidades do 

México e do Uruguai

Certificação de 
Atuação Responsável 

nas unidades do 
Brasil

Avaliação Ecovadis

Auditoria TfS (Together 
for Sustainability)  

Demandas de clientes

Definição de metas  
para 2020

Criação do Comitê de 
Sustentabilidade do Ultra

2012

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

Definição dos pilares do Modelo 
de Sustentabilidade do Ultra

Plataforma de indicadores

Lançamento das Diretrizes Ultra

2013

Comissão de Sustentabilidade 
ACI (American Cleaning 
Institute)

Oxiteno passa por auditoria 
de clientes

Primeiro Relatório de 
Sustentabilidade da Oxiteno

Definição da matriz de 
materialidade 2015

2014
2016

2017

O Ultra define as diretrizes gerais a serem 
observadas por todos os negócios, e suas 

empresas mantêm políticas próprias de acordo 
com as especificidades de seus mercados.

GOVERNANÇA CORPORATIVA 33



A Oxiteno adota o Programa de Ética e 
Compliance do Ultra, uma das ferra-
mentas utilizadas para disseminar seus 
valores éticos, conscientizar e educar 
os funcionários sobre os temas de 
corrupção, não conformidades nos ne-
gócios e comportamentos antiéticos.

As políticas corporativas do Ultra 
passam por constantes atualizações e 
aprimoramentos, com novas aborda-
gens regulatórias e legais. Em 2017, o 
Código de Ética e a Política Anticor-
rupção (que orienta e normatiza as 
diretrizes da chamada Lei da Empresa 
Limpa, n. 12.846, publicada em 2013, e 
outras diretrizes internacionais para o 
combate à corrupção) foram revisados, 
e a divulgação para todos os funcioná-
rios ocorreu no primeiro trimestre de 
2018. O Ultra também implementou 
uma nova estrutura de governança 
de Compliance, que passou a contar 
com gerências específicas em todos os 
negócios, com o intuito de assegurar o 

Ética e transparência G4-56

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 pelo telefone 0800-7017172, 
acessível apenas para ligações originadas no Brasil. Operado por uma empresa 
externa e independente, ao longo de 2017 foram recebidos 238 relatos, sendo 
que 51% foram considerados pertinentes. Todas as denúncias e orientações são 
tratadas com confidencialidade e apuradas pelo time de Compliance com reporte 
ao Comitê de Conduta – órgão vinculado ao Conselho de Administração do Ultra.

cumprimento das diretrizes do seu Pro-
grama de Ética e Compliance, reforçar 
os controles internos, a comunicação e 
os treinamentos.

Ainda em 2017, teve início um Diagnós-
tico da Cultura de Compliance, que tem 
como objetivo verificar o andamento 
da gestão do tema na Organização, 
avaliar suas unidades de negócios e 
áreas corporativas, bem como identifi-
car os ativadores de comportamentos 
de riscos em seus funcionários. Com os 
resultados obtidos, a Companhia con-
segue desenvolver novas ferramentas e, 
assim, manter o programa sempre coe-
rente com seus princípios corporativos, 
diretrizes e responsabilidades éticas.

A governança do Programa de Ética 
e Compliance é de responsabilidade 
do Comitê de Conduta, órgão que 
responde diretamente ao Conselho de 
Administração. Formam o comitê um 
presidente independente e as diretorias 

Superintendência Financeira e de RI, de 
Controladoria, Jurídico Corporativo e 
de Riscos, Compliance e Auditoria, que 
também coordena as atividades do 
programa. Para integrar as diversas ins-
tâncias de governança, representantes 
do Comitê de Conduta se reúnem com 
o presidente, com o Comitê de Audito-
ria e com o Conselho de Administração, 
para fazerem intercâmbio de informa-
ções e de iniciativas fortalecendo, assim, 
o ambiente de controles do Ultra.

Treinamentos também fazem parte do 
Programa de Ética e Compliance. Licita-
ções com Agentes Públicos, Relaciona-
mentos com Agentes Públicos e Com-
pliance Concorrencial foram os temas 
das capacitações realizadas no ano.

Todas as denúncias e 
orientações são

tratadas com 
confidencialidade.
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GESTÃO DE RISCOS 
O Ultra tem evoluído continuamente 
sua gestão de riscos e conta com go-
vernança específica para a condução 
do tema em todos os seus negócios. 
A partir de uma Matriz Integrada de 
Riscos, aprovada pelo Conselho de 
Administração em 2016, a discussão 
na alta administração é realizada de 
forma sistêmica e padronizada entre 
todos os negócios, ampliando sua 
visão e entendimento dos principais 
riscos do Ultra.

Desde 2017, a sistematização da aná-
lise de riscos se inicia com um debate 
detalhado com as equipes gestoras, 

para identificar os cenários e planos de 
mitigação. Depois, é consolidado com 
a diretoria do negócio e, posterior-
mente, com a diretoria e o Conselho 
de Administração do Ultra, reforçando, 
assim, a cultura de transparência e 
responsabilidade compartilhada.

A área de Riscos Corporativos também 
tem como objetivo permear e desen-
volver a cultura de gestão de risco em 
todos os níveis da Companhia e, para 
tanto, busca apresentar os resultados 
obtidos nos diversos fóruns operacio-
nais e administrativos de cada negócio, 
assim como no Conselho Fiscal.

Canal de Denúncias do Ultra pode ser 
acessado por meio do portal 
www.canalabertoultra.com.br e pelo 
telefone 0800-7017172, disponível para 
ligações originadas no Brasil.

Gestão de riscos do 
Ultra tem evolução 
contínua.

As equipes gestoras 
debatem para identificar 
os cenários e planos de 
mitigação.

GOVERNANÇA CORPORATIVA 35



O PAPEL DA INOVAÇÃO 
A Oxiteno acumula um patrimônio de 
219 patentes depositadas ao longo de 
sua história, número que tem crescido 
consideravelmente nos últimos dez 
anos, um indicador de inovação rele-
vante que demonstra os esforços da 
companhia em atingir e superar as ex-
pectativas e necessidades do mercado 
e do consumidor final na resolução dos 
principais desafios dos clientes.

Na última década, o depósito de 
patentes da empresa saltou de 7 para 
19 a cada ano, aumentando a base 
tecnológica protegida e possibilitan-
do o desenvolvimento de soluções 
inovadoras.

Produtos e 
serviços

A venda de novos produtos (aque-
les com até quatro anos desde seu 
lançamento) correspondeu a 13,5% 
da margem bruta. Historicamente, um 
resultado significativo para a empresa. 
Houve, ainda, crescimento de 53% na 
taxa de inovação quando comparada 
com 2016.

Para 2018, os principais projetos de 
crescimento devem priorizar produ-
tos para o mercado de agroquímicos 
na Ásia, na Europa e na Argentina; de 
petróleo e gás para a Argentina, com 
o desenvolvimento de um portfólio 
que atenda as demandas da região; e 
os segmentos de Agroquímicos, HPC 
e Petróleo nos Estados Unidos. Estes 
são investimentos de médio a longo 
prazos, que vislumbram os próximos 
cinco anos. 

TEMA MATERIAL

SEGURANÇA DO PRODUTO

INOVAÇÃO

PRODUTOS ECOEFICIENTES

PRODUTOS E SERVIÇOS

Veja o infográfico sobre os 
temas materiais da Oxiteno 
nas págs. 30 e 31.
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NOVA ESTRUTURA 
Visando tornar ainda mais robusta a 
estratégia de inovação, seguir ofere-
cendo produtos com qualidade e alto 
desempenho e desenvolver novas 
soluções, em 2017 foi instituída a 
diretoria de Marketing e Inovação, que 
integra a nova estrutura organizacional 
da empresa. 

A Oxiteno implementou uma série de 
novas diretrizes e regras de governança 
para as prioridades de curto, médio e 
longo prazos, harmonizando processos 
com a estratégia, agregando robustez 
à gestão dos projetos. As mudanças 
incluíram a presença de profissionais 

que atuam como Project Management 
Officer (PMO) da área, respondendo 
pela gestão dos projetos de inovação, 
incluindo tarefas como a definição da 
estrutura e dos recursos necessários 
para executar os projetos do pipeline e 
o gerenciamento de sistemas e ferra-
mentas de apoio à inovação. 

Em 2017, o processo de desenvolvi-
mento de novos produtos foi atualiza-
do, tornando suas etapas mais simples 
e ágeis. Foi aprovada, ainda, a gover-
nança de inovação na Oxiteno, que 
estabeleceu os comitês de projetos, co-
mitê executivo e comitê de inovação.

A Oxiteno dispõe de laboratórios para 
desenvolvimento e teste de produtos 
que apoiam a estratégia de inovação e 
colaboram para o controle de qualidade 
e de desempenho dos processos.

29 
produtos lançados 
em 2017

19 
patentes em 2017 

530 
produtos disponíveis 
para o mercado

Parcerias para gerar novas ideias G4-DMA

A presença da Oxiteno no ecossistema de inovação é de alta relevância, pois pro-
porciona a interação com as entidades que integram o setor e podem viabilizar 
parcerias futuras, além do compartilhamento de experiências e conhecimentos. 
Também se mostra fundamental, uma vez que permite o acompanhamento das 
agendas emergentes a favor da inovação no Brasil e a interação com órgãos do 
governo.

Entre as parcerias, a Oxiteno integra os comitês da Associação Nacional de Pes-
quisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei).

A companhia conta com mais de R$ 140 milhões em contratos reembolsáveis 
com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) para aplicação em projetos 
próprios de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Já tiveram início também pro-
jetos em parceria com universidades via Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo) e IEL (Programa InovaTec). Em 2017, estavam ativos três 
projetos no programa Embrapii (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação In-
dustrial), em parceria com ICTs (Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica) 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Já houve também o início dos diálogos para novos 
projetos nessa modalidade.
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2015 2016 2017

Finep BNDES Finep BNDES Finep BNDES

Oxiteno S/A1 2.970 10.720 24.575 2.817 - 17.753

Oxiteno NE2 - 7.280 - 88.065 - 7.590

Oleoquímica - 2.470 - 93 - 1.206

Óleos minerais3 - 180 - - - -

TOTAL 2.970 20.650 24.575 90.975 - 26.549

1 Integram a Oxiteno S/A as unidades de Tremembé, Suzano e Mauá. 
2 Integram a Oxiteno NE as unidades de Camaçari (exceto Oleoquímica) e Triunfo.
3 A unidade Óleos minerais, também conhecida como EMCA, está localizada em Camaçari.

INVESTIMENTOS EM P&D1

0,9%

2015 2016

1,1%

2017

1,2%

% da receita líquida

1 Percentual em relação à receita 
líquida da Oxiteno. 

FINANCIAMENTOS PARA INOVAÇÃO G4-EC4 
(EM R$ MIL) 

Oxiteno integra os comitês 
da Associação Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
das Empresas Inovadoras 
(Anpei).
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Produtos Ecoeficientes

Oxiteno integra grupo de  
empresas-referência para análise  
de impacto de produtos.

GREENFORMANCE 
A busca pelo desenvolvimento de 
produtos inovadores, sustentáveis 
e que atendam as necessidades da 
sociedade é a linha motivadora para a 
área de P&D da Oxiteno. Para auxiliar 
esse processo, há o apoio perma-
nente da Plataforma Greenformance, 
que orienta o desenvolvimento de 
produtos baseados em matérias-pri-
mas de fontes renováveis, respeito ao 
meio ambiente e promoção da saúde 
e bem-estar.

As diretrizes do Greenformance consi-
deram:

  Uso de matérias-primas de fontes 
renováveis, substituindo, sempre que 
possível, insumos sintéticos e deriva-
dos petroquímicos por insumos de 
origem vegetal.

  Cuidado com o meio ambiente, que 
se reflete nos produtos concentrados 
e biodegradáveis, aliados na redução 
do uso de energia, consumo de água 
e de embalagens.

   Promoção da saúde e do bem-estar, 
por meio de formulações de alto 
desempenho, subprodutos mínimos 
e suavidade.

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA (ACV) 
DOS PRODUTOS 
Conectada à plataforma Greenforman-
ce, a Oxiteno utiliza desde 2009 ferra-
mentas de Avaliação do Ciclo de Vida 
(ACV) para auxiliar a gestão dos seus 
produtos ecoeficientes. A metodo-
logia, normatizada pelas normas ISO 
14040 e 14044, permite quantificar o 
desempenho ambiental de um produ-
to considerando todo o seu ciclo de 
existência. Na prática, com a adoção 
da ferramenta, é possível identificar 
em quais etapas (extração da matéria-
-prima, distribuição, fabricação, uso ou 
destinação final) estão os principais 
impactos ambientais daquele produto 
e, a partir desse levantamento, simular 
alterações nos processos que maximi-
zem seus benefícios. 

Ao longo de nove anos, a Oxiteno 
acumulou um banco de 60 produtos 
mapeados e 13 estudos finalizados 
para os diversos segmentos da com-
panhia. Em 2017, foram entregues três 
relatórios para o segmento de Cuida-
dos Pessoais e Limpeza Doméstica e 
Institucional e um para o segmento de 
Tintas e Revestimentos. Outro avanço 
importante para o posicionamento de 
vanguarda da Oxiteno quando se trata 
da metodologia ACV foi a formalização 
como membro do Conselho da Rede 
Empresarial Brasileira do Ciclo de Vida, 
hoje composto pelas principais empre-
sas dos mais diversos segmentos. Para 
2018, a expectativa é realizar três novos 
estudos, além de participar ativamente 

da sexta edição do Congresso Brasilei-
ro sobre Gestão do Ciclo de Vida, em 
Brasília (DF).

NOVA CERTIFICAÇÃO  
DE PRODUTO RENOVÁVEL 
Em 2017, a Oxiteno obteve a cer-
tificação Referencial Cosmos (para 
cosméticos naturais e orgânicos) para 
sua linha de produtos OXISMOOTH®, 
que integra o portfólio de HPC da 
empresa. O selo foi concedido pela 
certificadora especializada Ecocert, e 
a expectativa é conquistar a renova-
ção em 2018.
 

A Oxiteno busca 
desenvolver produtos e 
soluções inovadoras, 
sustentáveis e que 
atendam as necessidades 
da sociedade.
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Agroquímicos
A Oxiteno desenvolve produtos que 
atendem os desafios de seus clientes, 
além de garantir o suporte de quali-
dade com capacidade técnica. Seus 
produtos aumentam a performance 
dos ativos para agroquímicos e, prin-
cipalmente, o uso de tensoativos em 
formulações agroquímicas, reduzindo 
o volume de ingredientes ativos apli-
cados no meio ambiente. Dessa forma, 
seu portfólio contribui para o aumento 
da produtividade na agricultura e da 
disponibilidade de alimentos em um 
mundo que deve chegar a 9,2 bilhões 
de pessoas em 2050.

Em sinergia com as áreas de P&D, 
Marketing e Inovação e Sustentabilida-
de, a Oxiteno analisa a adoção de no-
vas tecnologias e o ingresso de novos 
produtos, e acompanha a performance 
de produtos considerados antigos no 
mercado, verificando fatores como 
volume de produção, desempenho do 
produto e contexto regulatório. Esse 

BIOSSOLUÇÕES
Em parceria com um de seus clientes, 
a Oxiteno contribuiu para o desen-
volvimento de um biopesticida que 
combate a helicoverpa em algodão, 
soja e milho, por meio da formulação 
do micro-organismo com tensoativos 
Oxiteno. Houve progresso na validação 
da formulação final e foram inicia-
dos os testes de campo e em escala 
industrial. O produto será lançado em 
2018. Também teve início uma parceria 
com o Instituto Senai de Inovação para 
avaliar a compatibilidade dos tensoa-
tivos Oxiteno com micro-organismos 
comuns em biopesticidas. Os dados 
possibilitarão criar a base de conhe-
cimento necessária para formular e 
inovar em biopesticidas de uso regular 
e em tratamento de sementes. 

PROTEÇÃO DE CULTIVOS 
Desenvolvidas em protótipo inicial em 
anos anteriores, duas inovações foram 
comissionadas e aprovadas em esca-
la-piloto em 2017. Ambas são parte 
da estratégia da empresa que prevê o 
fornecimento de componentes de alta 
performance para formulações desa-
fiadoras: o solvente verde fabricado a 
partir de ácido de origem vegetal, com 
perfil toxicológico favorável, e o dis-
persante polimérico desenvolvido em 
processo inovador e mais sustentável.

processo apoia as tomadas de decisão 
sobre como o portfólio da companhia 
se adaptará às mudanças futuras. 

Como parte da estratégia de imple-
mentação da infraestrutura, em 2017, 
foram realizados investimentos que 
agregaram ainda mais qualidade e 
eficiência no portfólio. 

O Centro de P&D de Hattiesburg, no 
Mississippi (EUA), desenvolve soluções 
para o mercado norte-americano e 
colabora com os esforços de expansão 
da Oxiteno na região. Com uma equipe 
capacitada, formada por mestres e 
doutores, o laboratório possibilita o de-
senvolvimento de vários tipos de solu-
ções e formulações para agroquímicos 
e adjuvantes nos Estados Unidos.

Destaques

Soluções para a 
proteção de cultivos 
apoiam o processo 
produtivo das 
atividades agrícolas.
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SURFOM® MIX 8251
Em 2018, será lançado um blend para o 
mercado de adjuvantes que combina 
propriedades que asseguram flexibi-
lidade e confiabilidade na aplicação 
combinada de pesticidas e fertilizantes. 
O produto soluciona um problema 
muito comum no momento em que 
o agricultor prepara a calda, como é 
chamada a mistura de produtos reali-
zada antes da pulverização em campo, 
garantindo segurança e eficácia da 
aplicação. Os diferenciais da tecnologia 
do produto promovem, ainda, melhor 
espalhamento e menor formação de 
espuma durante a agitação.

ADJUVANTES DE CALDA 
Houve avanços nas soluções em 
espalhantes adesivos identificados 
como melhoradores de desempenho 
para herbicidas fungicidas e inseticidas. 
O desenvolvimento está em fase de 
protótipo, em avaliação, mas testes 
iniciados em 2017 já mostraram o 
potencial para o segmento focado no 
mercado dos Estados Unidos.

Mais segurança e menor 
impacto ambiental na 
aplicação de pesticidas e 
fertilizantes.
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O aumento do desempenho das 
formulações e a redução dos impac-
tos ambientais de seus ingredientes 
são duas das principais diretrizes que 
balizam a atuação dos segmentos de 
cuidados pessoais, limpeza doméstica 
e institucional. Em 2017, esses objeti-
vos ganharam ainda mais espaço no 
processo de inovação da companhia, 
que trabalhou para agregar valor aos 
produtos e, especialmente, desen-
volver soluções para desafios dos 
clientes.

A cada ano, há um incremento no per-
centual das experiências de cocriação 
com os clientes, que reconhecem na 
Oxiteno um parceiro confiável para o 
desenvolvimento de soluções inova-

Cuidados pessoais, limpeza 
doméstica e institucional (HPC)

doras ou de taylor-made. Esse mo-
delo tem início com uma reunião de 
briefing, na qual o cliente expõe seus 
desafios, dando origem a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento executa-
dos pelos pesquisadores da Oxiteno. 

Cresce também o número de empre-
sas que solicita dados sobre as maté-
rias-primas empregadas nos produtos 
da Oxiteno, reforçando o peso que a 
rastreabilidade tem para a companhia 
e seus clientes. Vale lembrar que a 
Oxiteno é a única empresa no Brasil 
que produz álcool graxo e sulfatado 
proveniente de base vegetal, diferen-
ciais que já se revertem em ganhos de 
mercado para a empresa.

Cocriação: clientes 
apoiam a Oxiteno 
no desenvolvimento 
de soluções que 
potencializem a entrega 
de valor dos produtos.

NA MEDIDA PARA OS CLIENTES
Em um dos projetos de cocriação, 
realizado em conjunto com um cliente 
estratégico, foi possível reformular sua 
linha de produtos, potencializando a 
performance dos itens, mas mantendo 
a mesma concentração de ingredien-
tes. Dessa forma, o cliente obteve 
ga nhos de qualidade e redução nos 
custos de produção. Outra ação desen-
volvida em parceria com um cliente 
de atuação internacional permitiu a 
simplificação de formulações, reduzin-
do o mix de ingredientes, ajudando-o 
a otimizar custos e facilitando sua 
expansão geográfica, uma vez que a 
padronização facilitou o acesso desses 
produtos em países com diferentes le-
gislações. Também foi possível ampliar 
o uso de matérias-primas de origem 
renovável, aumentando o ganho em 
relação ao impacto ambiental.

OXISENSE® F 1100 é uma solução 
desenvolvida pela Oxiteno à base de 
polialcoxilados e tensoativos não iôni-
cos para formulações de amaciantes 
de roupas regulares e concentrados.

A tecnologia do OXISENSE® F 1100 
potencializa a ação dos ativos catiôni-
cos, favorecendo a substantividade 
desses ingredientes nas fibras têxteis, 
tornando os tecidos mais macios, sua-
ves, fáceis de passar e protegidos dos 
degastes ocasionados pelas lavagens 
do dia a dia, prolongando sua vida 
útil. O produto é proveniente de fonte 
renovável.

Destaques
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O Manual aborda temas como 
formulação, avaliação de ciclo de 
vida e boas práticas e segurança 
em laboratórios.

Tintas e revestimentos
Fornecedora consolidada de soluções 
químicas no mercado de tintas, adesivos 
e revestimentos, a Oxiteno diversificou 
seu portfólio com a introdução das plata-
formas tecnológicas de aditivos, building 
blocks, coalescentes, emulsificantes e 
solventes oxigenados, no qual a Oxiteno 
é referência no mercado brasileiro. A am-
pliação do portfólio, por meio de novas 
plataformas tecnológicas possibilita que 
a companhia atenda as necessidades do 
mercado de tintas, sendo a base para seu 
crescimento nesse segmento.

Uma preocupação constante no desen-
volvimento dos produtos é a redução 
nos índices de toxicidade e de emis-
sões de compostos orgânicos voláteis 
(VOC na sigla em inglês), garantindo 
mais segurança durante a aplicação 
dos produtos. Destaque para a linha de 
produtos ULTRASOLVE®  H, desenvolvi-

da a partir das novas necessidades de 
mercado em obter tintas e vernizes com 
baixa toxicidade, com baixo impacto 
na classificação e rotulagem segundo o 
GHS (Globally Harmonized System), ofe-
recendo alto desempenho e excelente 
competitividade.

Em 2017, pesquisadores da Oxiteno 
elaboraram o livro Manual Descom-
plicado de Tecnologia de Tintas, para 
compartilhar conhecimento de maneira 
didática e objetiva. O conteúdo inclui 
temas como formulação, polimerização 
em emulsão, avaliação de ciclo de vida 
e boas práticas e segurança em labora-
tórios, entre outros. O livro, publicado 
pela Editora Blucher, foi lançado no 
congresso da Associação Brasileira de 
Fabricantes de Tintas (Abrafati), principal 
feira do setor no Brasil, e reforça o posi-
cionamento da Oxiteno como referên-
cia nesse segmento. 

OXITIVE® 7000
A linha de aditivos da Oxiteno é com-
posta por produtos NPE free (nonilfenol 
etoxilado). Com excelentes propriedades 
umectantes, fundamentais para auxiliar 
na etapa de dispersão do pigmento no 
meio, a linha OXITIVE® 7000 foi de-
senvolvida para aplicaçãoes em tintas 
imobiliárias base água e concentrado 
de pigmentos.

OXIMULSION® 9800/9900
Uma inovação para tintas e revestimen-
tos, a linha OXIMULSION® 9000 permite 
o processamento de resinas, gerando 
emulsões tipo óleo em água utilizadas 
em tintas para pintura de madeira, 
metal e alvenaria. Essa linha de tensoa-
tivos possibilita converter a tecnologia 
de esmalte base solvente para base 
água, por meio de um processo simples 
que garante as mesmas propriedades e 
qualidade do produto final, com signi-
ficativa redução de impacto ambiental. 
Os efeitos dessa inovação geram ainda 

uma redução significativa no impacto 
ambiental de insumos químicos, que 
é uma necessidade global. Dentre os 
impactos reduzidos, podemos citar: 
odor, toxicidade e compostos orgânicos 
voláteis (COV).

ULTRASOLVE® H
Com uma nova geração de molécu-
las derivadas do propanol, essa linha 
de solventes oxigenados é composta 
por produtos com diferentes funções 
químicas e taxas de evaporações varia-
das, o que possibilita atender os diversos 
segmentos, como tintas automotivas, 
tinta industrial, tinta para madeira e tintas 
de impressão.

Por ser HSE-friendly, a linha  ULTRASOLVE® 
H possibilita ao formulador a obtenção de 
tintas e revestimentos com alto desem-
penho e excelente competitividade, além 
de baixa toxicidade e baixo impacto na 
classificação e rotulagem segundo o GHS 
(Globally Harmonized System).

Destaques

 

 

Aditivos

Building blocks

Coalescentes

Emulsificantes

Solventes Oxigenados
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Petróleo e gás
Atenta às tendências desse mercado 
caracterizado por condições extremas 
como altas e baixas temperaturas, alta 
pressão e teores críticos de salinidade, 
a Oxiteno também investiu na diversi-
ficação de seu portfólio de Petróleo e 
gás por meio de plataformas tecnoló-
gicas. Com soluções para Perfuração, 
Estimulação, Otimização da Produção, 
Integridade de Ativos e Garantia de 
Escoamento, o portfólio oferece quí-
mica de precisão, ajudando os clientes 
a enfrentarem condições críticas com 
produtos de alta performance e baixo 
impacto ao meio ambiente. 

Em busca de uma atuação mais robus-
ta nos Estados Unidos, devido ao início 
da operação da unidade de alcoxilação 
no Texas, prevista para 2018, as equipes 
de P&D e de Negócios intensificaram 
o relacionamento com clientes e a di-
vulgação dos benefícios dos produtos 
na região. Foram também realizados 
testes de emulsão com petróleo do 
oeste do Texas para viabilizar o lança-
mento de produtos específicos que 

atendam o petróleo norte-americano. 
O novo laboratório e a planta piloto da 
Oxiteno em Mississippi possibilitaram 
o desenvolvimento e a produção em 
pequena escala dessas novas soluções, 
bem como o suporte aos clientes 
locais. Anteriormente, as moléculas só 
eram testadas e produzidas no labora-
tório do Brasil.

Além das parcerias comerciais, a 
proximidade com importantes centros 
de pesquisa globais e universidades 
permite a análise de cenários específi-
cos e acelera o processo de desenvol-
vimento e aprovação dos produtos. No 
mercado nacional, uma das parceiras 
é a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), que estuda o uso de si-
mulação computacional para melhorar 
o processo de seleção dos ingredientes 
aplicados nas formulações e soluções. 
Essa parceria foi tema de uma apresen-
tação realizada durante o Seminário 
Abiquim de Tecnologia e Inovação, 
promovido pela Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim).

Química de 
precisão para 
condições extremas.

LINHA DE FLOWBACK AIDS PARA 
FLUIDOS DE ESTIMULAÇÃO 
Composta por tensoativos NPE-free 
(isentos de nonilfenol etoxilado), a 
linha proporciona redução da tensão 
interfacial e otimiza tanto os sistemas 
de fluido ácido como os de fratura-
mento base água.

LINHA DE PREVENTORES DE 
EMULSÃO PARA ESTIMULAÇÃO 
Reúne produtos de destaque da 
Oxiteno para atuar na prevenção da 
formação de emulsões, promovendo 
a separação instantânea entre petró-
leo e fluidos usados na atividade de 
estimulação, garantindo a integridade 

do reservatório, evitando danos à 
formação e contribuindo para garantir 
a eficiência da produção de petróleo e 
a qualidade da água separada.

PRÊMIO
Pelo desenvolvimento de uma solução 
sintética para fluidos de perfuração 
com alta biodegradabilidade e baixa 
toxicidade, a Oxiteno recebeu o prêmio 
Kurt Politzer, promovido pela Abiquim. 
O produto é destinado às aplicações 
de prospecção de petróleo em alto 
mar, oferecendo simultaneamente 
mais segurança ao ecossistema mari-
nho e excelente performance.

Destaques
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Produtos de performance
De olho nas principais tendências 
internacionais e atenta para desen-
volver produtos sob medida para as 
necessidades dos clientes, a Oxiteno 
está aprimorando a linha OXIPURITY. 
O objetivo é alcançar mais pureza nos 
produtos e assegurar o atendimento 
a aplicações mais exigentes no mer-
cado europeu. Um dos produtos, o 
OXIPURITY 1410, é utilizado em aplica-
ções da indústria cosmética, de aromas 
e fragrâncias e farmacêuticas, e tem 
baixo teor de monoetilenoglicol (MEG) 
– um subproduto da fabricação do 
etildiglicol. Uma nova diretriz da União 
Europeia determina a redução do uso 
dessa substância.

Diversificado e 
versátil portfólio 
para diversas aplicações.

Outro produto da linha, o solvente 
OXIPURITY 2170, é responsável por 
conferir odor característico de banana 
ao produto final e teve sua fórmula 
aprimorada, tornando-a mais suave 
e agradável. Esse processo de me-
lhoramento se destacou, ainda, por 
envolver diversas áreas da Oxiteno em 
uma equipe multidisciplinar e sinérgica 
focada no atendimento à necessidade 
do cliente.
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Com a nova estrutura de governança 
da Oxiteno, a estratégia de gestão de 
pessoas soma força à atuação regional 
das operações, centralizando a gover-
nança nas áreas corporativas. O grande 
desafio do processo é a mudança 
cultural e a adoção de um olhar mais 
global para uma empresa com presen-
ça cada vez mais expressiva no exterior. 

A Oxiteno emprega aproximadamente 
2 mil funcionários, grande parte deles 
nas unidades do Brasil, mas também 
há profissionais em outros oito países. 
Embora com maioria de homens no to-
tal de funcionários – uma característica 
do setor – a distribuição de gêneros 
apresenta equilíbrio na diretoria global, 
composta por três mulheres e dois 
homens.

A Oxiteno trabalha para evoluir con-
tinuamente o seu modelo de gestão, 
buscando manter as práticas de Recur-
sos Humanos alinhadas às melhores 
práticas do setor. A união dos esforços 

60% dos cargos de diretoria 
global são ocupados por 
mulheres.

Pessoas G4-DMA

resultou na obtenção, pelo quarto ano 
consecutivo no Brasil, da certificação 
Top Employer, pela atenção e dedica-
ção no desenvolvimento profissional a 
seus colaboradores. Pela primeira vez, a 
operação do México obteve a certifica-
ção Great Place to Work.

Em 2017, foi realizada uma nova pes-
quisa de clima, que apontou aumento 
de 1% no índice de favorabilidade – 
totalizando 73% –, percentual positivo 
e que reflete o impacto característico 
do cenário de mudança organizacional.

VALORIZAÇÃO DA FORÇA  
DE TRABALHO

PESSOAS

Pesquisa de clima de 2017 tem 
73% de índice de favorabilidade.

TEMA MATERIAL

Veja o infográfico sobre os 
temas materiais da Oxiteno 
nas págs. 30 e 31.
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PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS G4-10

FUNCIONÁRIOS POR NÍVEL FUNCIONAL  
E GÊNERO – BRASIL

20151 20161 2017

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Diretoria2 3 2 3 2 3 3

Gerência 58 22 59 21 71 38

Coordenação/Supervisão 62 21 65 25 55 11

Administrativo 108 181 147 189 188 207

Operacional 551 76 554 83 586 110

Jovens aprendizes 18 14 13 12 16 13

Estagiários 61 38 45 38 54 62

Total por gênero3 800 316 841 332 919 382

TOTAL3 1.116 1.173 1.301
 

1 Os valores totais de 2015 e 2016 foram revisados em 2017 e divergem dos valores publicados nos anos anteriores porque consideram agora os diretores 
e não incluem os estagiários. A necessidade de ajuste se deve ao fato de o Ultra ter publicado organograma com dados após 31/12/2017, refletindo na 
atualização dos dados da Oxiteno.
2 Os dados da tabela consideram o número de diretores no Brasil. Considerando as operações internacionais, a Oxiteno tem oito diretores no total (cinco 
globais e três regionais). Dos cinco diretores globais, três são mulheres e dois são homens. Todos os três diretores regionais são homens. Veja o organogra-
ma da Oxiteno na pág. 27.
3 Os números totais não consideram os estagiários.

PERCENTUAL DE FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA (2017) – BRASIL G4-LA12

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

50% 50%

25%

26%

10%

15%

73%

71%

55%

62%

7%

3%

2%

3%

35%

24%

93%

97%

DIRETORIA

GERÊNCIA

COORDENAÇÃO/ 
SUPERVISÃO

ADMINISTRATIVO

OPERACIONAL

APRENDIZES

ESTAGIÁRIOS
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FUNCIONÁRIOS POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO – BRASIL G4-10

TEMPO INDETERMINADOTEMPO DETERMINADO

19

2015

14

781

2015

302
16

2016

14

825

2016

318

27

2017

21

892

2017

361

2015

2016

2017

800

841

919

316

332

382

TOTAL POR GÊNERO
TOTAL1

2015
2016

2017

1.116
1.173

1.301

1 Valores em 2017 não consideram estagiários; valores em 2015 e 2016 não consideram o nível de diretoria. 
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FUNCIONÁRIOS POR REGIÃO – BRASIL 
G4-10

2015 2016 2017

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Sul 37 4 34 4 43 5

Sudeste 470 246 505 265 556 309

Nordeste 293 66 302 63 320 68

Total por gênero 800 316 841 332 919 382

TOTAL1 1.116 1.173 1.301

1 Valores em 2017 não consideram estagiários; valores em 2015 e 2016 não consideram o nível de diretoria.

FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA – BRASIL G4-LA12 2015 2016 2017

Abaixo de 30 anos 317 306 389

Entre 31 e 50 anos 632 700 726

Acima de 50 anos 167 167 186

TOTAL1 1.116 1.173 1.301

FUNCIONÁRIOS NAS UNIDADES INTERNACIONAIS G4-10 2015 2016 2017

México 355 365 374

Uruguai 128 127 126

Bélgica 4 4 4

China 4 4 5

Colômbia 4 4 4

Argentina 6 6 5

Estados Unidos 63 98 116

Venezuela 64 69 56

1Todos os valores excluem estagiários e incluem diretores.
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MEMBROS DA DIRETORIA¹, POR GÊNERO (%) 2015 2016 2017

Masculino 60 60 62,5

Feminino 40 40 37,5

¹ Escopo: CEO e os diretores de todas as unidades.

BRASIL

100%

VENEZUELA

100%

ARGENTINA

100%

MÉXICO

98,4%

EUA

98,3%

URUGUAI

99,2%

BÉLGICA

100%

CHINA

60%

COLÔMBIA

75%

PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA LOCAL – 2017 G4-10

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA E 
DISCRIMINAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR CATEGORIA FUNCIONAL G4-LA12

A Oxiteno emprega aproximadamente
2 mil funcionários considerando as 
operações no Brasil e no exterior. 
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NÚMERO DE DESLIGAMENTOS  
POR GÊNERO  2015 2016 2017

Masculino 105 61 81

Feminino 41 40 48

NÚMERO DE DESLIGAMENTOS  
POR FAIXA ETÁRIA 2015 2016 2017

Abaixo de 30 anos 44 44 50

Entre 31 e 50 anos 39 35 66

Acima de 50 anos 25 22 13

NÚMERO TOTAL E TAXAS DE NOVAS CONTRATAÇÕES E 
ROTATIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS – BRASIL G4-LA1

NÚMERO DE DESLIGAMENTOS POR REGIÃO 2015 2016 2017

Sul 0 2 1

Sudeste 88 58 106

Nordeste 20 41 22

TAXA DE ROTATIVIDADE POR GÊNERO1 (%) 2015 2016 2017

Masculino 11,36 7,64 10,28

Feminino 27,70 18,34 13,48

1 A taxa de rotatividade é calculada considerando: (total de desligamentos + total de contrata-
ções/2)/(total de colaboradores na categoria)*100. Estagiários não são contabilizados neste cálculo.

TAXA DE ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA1 (%) 2015 2016 2017

Abaixo de 30 anos 17,42 15,20 18,89

Entre 31 e 50 anos 6,35 6,25 8,88

Acima de 50 anos 7,06 7,45 4,30
 

1 A taxa de rotatividade é calculada considerando: (total de desligamentos + total de contrata-
ções/2)/(total de colaboradores na categoria)*100. Estagiários não são contabilizados neste cálculo.
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TAXA DE ROTATIVIDADE POR REGIÃO1 (%) 2015 2016 2017

Sul 5,00 3,19 3,13

Sudeste 12,99 9,08 13,87

Nordeste 5,19 10,83 6,31
 

1 A taxa de rotatividade é calculada considerando: (total de desligamentos + total de contratações/2)/(total de colaboradores 
na categoria)*100. Estagiários não são contabilizados neste cálculo.

NÚMERO DE CONTRATAÇÃO POR GÊNERO 2015 2016 2017

Masculino 90 74 108

Feminino 55 50 55

NÚMERO DE CONTRATAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 2015 2016 2017

Abaixo de 30 anos 102 70 97

Entre 31 e 50 anos 43 52 63

Acima de 50 anos  0 2 3

NÚMERO DE CONTRATAÇÃO POR REGIÃO 2015 2016 2017

Sul 5 1 2

Sudeste 119 88 134

Nordeste 21 35 27

TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES POR GÊNERO (%)1 2015 2016 2017

Masculino 10,16 8,48 11,75

Feminino 15,45 13,93 14,40
 

1 A taxa de novas contratações é calculada considerando: (nº de contratados na categoria/total de colaboradores na 
categoria)*100. Estagiários não são contabilizados neste cálculo.
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TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES POR FAIXA ETÁRIA (%)1 2015 2016 2017

Abaixo de 30 anos 24,34 18,67 24,94

Entre 31 e 50 anos 6,66 7,47 8,68

Acima de 50 anos 0 1,24 1,61
 

1 A taxa de novas contratações é calculada considerando: (nº de contratados na categoria/total de colaboradores na 
categoria)*100. Estagiários não são contabilizados neste cálculo.

TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES POR REGIÃO (%)1 2015 2016 2017

Sul 10,00 2,13 4,17

Sudeste 14,93 10,95 15,49

Nordeste 5,32 9,19 6,96
 

1 A taxa de novas contratações é calculada considerando: (nº de contratados na categoria/total de colaboradores na 
categoria)*100. Estagiários não são contabilizados neste cálculo.

PROPORÇÃO DE REMUNERAÇÃO MÉDIA ENTRE MULHERES E 
HOMENS, POR CATEGORIA FUNCIONAL (BRASIL)1 G4-LA13

2015 2016 2017

Gerência 0,98 1,04 0,90

Coordenação/Supervisão 1,09 1,05 1,03

Administrativo 0,90 0,95 0,91

Operacional 0,99 1,03 0,88

Jovens aprendizes 1,04 0,95 0,99

Estagiários 1,02 1,04 1,05
 

1 Os valores de histórico deste indicador foram revisados a partir da reorganização das categorias funcionais. 

Remuneração
A Política de Remuneração da Oxiteno está alinhada à estratégia do negócio, com 
definição de regras, metodologias, conceitos e procedimentos internos que ga-
rantem um nível de competitividade adequado para atração e retenção de seus 
profissionais, sem fazer qualquer distinção de gênero. G4-LA13
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A Oxiteno adota um modelo de gestão 
por competências global, utilizado 
como orientador dos processos de 
desenvolvimento e de gestão de car-
reira dos funcionários. A avaliação por 
competências permite o mapeamento 
de desenvolvimento para toda a em-
presa e a criação de planos de desen-
volvimento que unem as necessidades 
de cada profissional às demandas da 
companhia. 

Vislumbrando médio e longo prazos, 
a capacitação das lideranças é um dos 
principais objetivos quando se trata 
de gestão de pessoas. Em linha com 
o processo de internacionalização da 
Oxiteno e da aproximação entre todos 
os negócios do Ultra, foi novamente 
realizado o Programa Essência Ultra 
em 2017. Nele, as lideranças de todo o 
grupo ampliam seu conhecimento e a 

Treinamento e desenvolvimento
perspectiva multinegócios na tomada 
de decisão, com foco no mercado e 
nas tendências. Além de oferecer mais 
flexibilidade à companhia e promover 
sinergia entre as empresas do grupo, 
a formação abre novas oportunidades 
de carreira aos gestores, que têm um 
olhar ampliado para todo os negócios 
do Ultra. 

A Oxiteno mantém ainda política de 
concessão de bolsas de estudos e 
de idiomas para graduação, pós-gra-
duação (lato sensu ou stricto sensu) e 
programa de extensão universitária, 
continuada ou executiva, de curta ou 
média duração. Também existe a pos-
sibilidade de licença não remunerada 
para funcionários que desejam realizar 
seus estudos fora do país.

Em 2017, a empresa não realizou o 
ciclo de avaliação das equipes devido 
à implementação do Projeto Evolution. 
Durante o ano, apenas os gestores par-
ticiparam da avaliação por competên-
cia. Foram ministrados treinamentos 
que apoiam as estratégias de vendas 
e de posicionamento de marca, que 
proporcionam eficiência aos processos 
e que reforçam a cultura de saúde e 
segurança da Oxiteno.

Avaliação por competências 
viabiliza a elaboração de um plano 
de desenvolvimento alinhado às 
necessidades de cada profissional  
e da Oxiteno.  

das ações dos planos de 
desenvolvimento são 
realizadas por meio do 
Portal DNA, ferramenta de 
educação on-line.

50% 

Os funcionários também têm à dis-
posição o Portal DNA, ferramenta de 
educação on-line utilizada em 50% das 
ações dos planos de desenvolvimento, 
na qual são publicados módulos de 
treinamentos alinhados às deman-
das de capacitação. As equipes de 
P&D também passam por um longo 
processo de treinamento sobre temas 
estratégicos para o negócio.  

G4-DMA, G4-LA9, LA10
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Os programas de gestão de 
competências criam dinâmica 
de aprendizagem contínua, com 
compartilhamento de experiências 
entre os profissionais da Oxiteno.

Os programas de gestão de competên-
cias criam uma dinâmica de aprendiza-
gem contínua, na qual os profissionais 
compartilham experiências, criam pers-
pectivas para novas ideias e assumem 
desafios de autodesenvolvimento e 
evolução profissional. 

Em 2017, o programa de estágios foi 
adaptado ao formato do modelo de 
desenvolvimento dos trainees, pas-
sando a fazer parte do processo um 
trabalho de mentoria, que contribuirá 
para o ingresso dos jovens no mundo 
organizacional.

Ao todo, foram oferecidas mais de 47,5 
mil horas de treinamento em 2017, 
volume quase 15% superior ao ano 
anterior. Em média, foram gastas mais 
de 33 horas de treinamento por funcio-
nário no ano.

Para auxiliar funcionários que estão 
perto da aposentadoria, a compa-
nhia oferece apoio com um plano de 
transição para substituição e saída do 
profissional. Em relação à reciclagem 
de funcionários que pretendem con-
tinuar trabalhando, não há programa 
preestabelecido. Os casos são avaliados 
pontualmente e acompanhados pelas 
consultoras de RH.

horas de treinamento 
realizadas em 2017.  
63,7 horas por funcionário,  
no Brasil.

90,2 mil
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O modelo de gestão por competências na 
Oxiteno é global e orienta os processos de 
desenvolvimento e de gestão de carreira dos 
funcionários.

TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO 
POR CATEGORIA FUNCIONAL E 
GÊNERO – BRASIL G4-LA9

2015 2016 2017

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Diretoria1 36 76 8 0 144 144

Gerência1 3.409 1.990 2.079 964 22.541 11.762

Coordenação/Supervisão1 1.292 549 2.491 374 10.555 1.912

Administrativo 3.445 4.763 4.891 5.729 5.590 5.187

Operacional 10.058 1.127 22.227 2.955 23.727 2.899

Aprendizes 0 0 0 0 0 0

Estagiários 0 0 6 60 3.399 902

Total por gênero 18.240 8.505 31.702 10.082 65.956 22.806

TOTAL 26.745 41.784 90.202

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR 
CATEGORIA FUNCIONAL – BRASIL G4-LA9 2015 2016 2017

Diretoria1 22,4 1,6 288,0

Gerência1 67,5 38,0 314,7

Coordenação/Supervisão1 22,2 31,8 188,9

Administrativo 28,4 31,6 27,3

Operacional 17,8 39,5 38,3

Aprendizes 0,0 0,0 0,0

Estagiários 0,0 0,8 37,1

Média total (mulheres) 24,0 27,3 51,4

Média total (homens) 21,2 35,8 67,8

Média total 22,0 33,3 63,7

1 A partir de 2017, o indicador passou a considerar treinamentos corporativos realizados pelo Ultra para esses públicos.

1 A partir de 2017, o indicador passou a considerar treinamentos corporativos realizados pelo Ultra 
para esses públicos.
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Atração de talentos
A Oxiteno desenvolve o Programa de Trainees no Brasil desde 1989. A inicia-
tiva tem como objetivo atrair talentos que tragam resultados e contribuam 
para o crescimento da organização. Desde 2015, a empresa expandiu o 
programa para o México, incluindo um período de integração no Brasil. Des-
de o início do programa, foram contratados 160 profissionais. Destes, 29% 
ocupam atualmente cargos de gestão.

FORMAÇÃO DE JOVENS  
PARA O MERCADO 
Realizado pelo Instituto Ultra em par-
ceria com a Fundação Iochpe, o Pro-
grama Ultra Formare tem como foco 
a educação e a inserção de jovens 
no mercado de trabalho. Para isso, 
oferece curso profissionalizante de 
assistente de serviços administrativos 
e comerciais, com carga horária de 25 
horas semanais em 14 disciplinas. 

Formação de jovens é 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação.

A formação é reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação e é oferecida na 
sede do Ultra em São Paulo (SP) para 
jovens que estão cursando o Ensino 
Médio. Além do estudo em sala de 
aula, o curso proporciona ainda visi-
tas ao Ultra e estágios em qualquer 
um de seus negócios, durante oito 
semanas.

160 profissionais foram contratados 
desde o início do Programa de Trainees.  
29% desses ocupam cargos de gestão.

Instituto Ultra oferece 
curso para formação de 
Assistente de Serviços 
Administrativos e 
Comerciais.
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Com a gestão ambiental certificada 
com base em referência internacional 
– ISO 14001 –, comprometida com 
a atuação responsável da indústria 
química e alinhada à estratégia de 
negócio que visa à excelência dos 
processos, a Oxiteno investe continua-
mente na melhoria das suas instala-
ções, processos e controles, a fim de 
aprimorar os níveis de eficiência, evitar 
desperdícios e impactos ambientais 
e, por consequência, reduzir custos. 
Para a empresa, a gestão ambiental 
eficiente contribui diretamente para os 
resultados do negócio, otimizando os 
recursos e reduzindo perdas. 

Meio ambiente

Em 2017, houve revisão do 
gerenciamento dos aspectos e
impactos ambientais relacionados aos 
produtos, processos, projetos, serviços 
e atividades da Oxiteno.

Em 2017, houve importante avanço na 
gestão ambiental, com a revisão do ge-
renciamento dos aspectos e impactos 
ambientais relacionados aos produtos, 
processos, projetos, serviços e ativida-
des da Oxiteno, considerando também 
uma abordagem de ciclo de vida, que 
inclui tudo o que a empresa controla e 
o que a companhia influencia ao longo 
de sua cadeia de valor (veja figura a 
seguir). 

Todos os aspectos ambientais são 
identificados e classificados quanto a 
sua significância. Para aqueles mapea-
dos como significativos, há uma série 
de controles, que incluem a adoção 
de equipamentos e instrumentos e a 
realização de procedimentos e treina-
mentos – todos monitorados periodi-
camente. G4-EN27

USO DOS RECURSOS NATURAIS

MEIO AMBIENTE

TEMA MATERIAL

Veja o infográfico sobre os 
temas materiais da Oxiteno 
nas págs. 30 e 31.
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Gestão ambiental: 
abordagem de ciclo de vida

 Influenciados pela Oxiteno

 Controlados pela Oxiteno

 Transporte

Projeto

Aquisição MP

Industrialização 
para terceiros

Uso do produto 
no cliente

Armazenamento 
externo

Tratamento 
pós-uso

Industrialização 
em terceiros

Processos 
auxiliares

Aquisição de 
utilidades

P&D

Produção

Resíduos

Transporte EO

Armazenamento

Destinação final
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Também é importante destacar que, 
na etapa de desenvolvimento de 
produtos e soluções para os clientes e 
seus consumidores, a premissa adota-
da é a busca por soluções inovadoras 
e sustentáveis a partir da plataforma 
Greenformance (leia mais na pág. 39). 

Entre os investimentos em gestão 
ambiental durante o ano de 2017, 
destaque para os aportes em automa-
ção, como o realizado em Camaçari 
(BA), com a implementação do sistema 
de controle avançado da produção da 
fábrica, e as melhorias das instalações 
nas unidades do Brasil, como, por 
exemplo, a elevação da rede de efluen-
tes a partir de uma nova configuração 
que permite realizar inspeções visuais 
e manutenções preventivas periódicas, 
entre outros avanços. 

Vale destacar também que a Oxiteno 
trabalha para obter a certificação na 
nova versão da 14.001:2015, de gestão 

COMPROMISSOS PARA 20201  Status 2017  Contexto

Gases de Efeito 
Estufa (GEE)

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

Redução 
alcançada de 
2%

Houve uma série de projetos que reduziram 
as emissões, no entanto, a Oxiteno deixou de 
comercializar o CO2 produzido em Mauá, impactando 
o índice. Há outros projetos em andamento na busca 
por esta redução.

Redução de emissões 
absolutas globais em 70.000 
tCO2e/ano

Meta atingida 
(71.086 
toneladas)

Emissões evitadas a partir do aproveitamento de gás 
residual para geração de energia via parceria.

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

19% da água 
de reúso nas 
operações do 
Brasil e 15% no 
índice global

Estão em andamento outros estudos de viabilidade 
de reúso do efluente industrial.

Resíduos
Zero aterro para resíduos 
industriais

Meta atingida
98% são reciclados e apenas 2% dos resíduos 
industriais não podem ser reutilizados e são 
incinerados. Não há envio para aterros.

1 Metas consideram apenas as operações no Brasil.

ambiental, para todas as unidades fora 
do Brasil. No país, desde 2002, o Siste-
ma de Gestão Ambiental da empresa é 
certificado pela ISO 14.001 e, em 2016, 
Guadalajara, no México, foi a primeira 
planta internacional a conquistar a 
certificação. As outras duas plantas do 
México (Coatzacoalcos e San Juan del 
Río), além da planta de Montevidéu, no 
Uruguai, estão sendo preparadas para 
obter a certificação. G4-EN27

As três unidades da Oxiteno no México 
e a planta do Uruguai conquistaram a 
certificação Roundtable on Sustaina-
ble Palm Oil (RSPO), organização que 
trabalha para impulsionar a utilização 
de óleo de palma de forma sustentável 
por meio de uma série de ações, como 
a adoção de normas. No Brasil, cinco 
unidades já são certificadas RSPO: 
Oxiteno Camaçari, Oleoquímica, Tre-
membé, Mauá e Suzano (leia mais sobre 
certificações na pág. 20). 

Busca por eficiência
A OXITENO ESTABELECEU METAS PARA A GESTÃO DOS 
PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DE SUA OPERAÇÃO

100% dos processos e 
atividades da Oxiteno 
têm seus aspectos e 
impactos ambientais 
controlados.
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Energia G4-DMA, G4-EN5

A Oxiteno teve um leve aumento no 
consumo relativo de energia para 6,6 
gigajoules por tonelada de produto. 
Em relação ao consumo absoluto, 
houve aumento proporcional ao cresci-
mento da produção, especialmente em 
decorrência da expansão na fabricação 
de glicóis e da troca de catalisador de 
óxido de etileno em Camaçari (BA), que 
melhora a eficiência da reação, mas, 
em contrapartida, requer aumento 
na produção de vapor. A substituição 
ocasionou crescimento de 15% no 
consumo de vapor em 2017. 

A otimização energética é pauta 
permanente nas reuniões de gestão 
e operação na Oxiteno. Parte dos 
investimentos realizados pela compa-
nhia também visa aprimorar o de-
sempenho energético, com destaque 
para a otimização da malha de vapor, 
caldeiras, fornos, turbinas e a procura 
por alternativas de energia mais limpas 
que se mostrem viáveis para o negócio. 

Cabe ressaltar que o consumo de ener-
gia é predominantemente de origem 
térmica, então iniciativas que envolvem 
melhorias de eficiência energética 
contribuem também para a redução 
das emissões e custos. No consumo de 
energia elétrica com iluminação amplia-
-se cada vez mais o uso de lâmpadas 
LED, principalmente nas unidades de 
Tremembé e Mauá.

Quando se trata do consumo energé-
tico de vapor pelas unidades, são des-
taque as iniciativas de aproveitamento 
energético dos gases residuais de 
empresas parceiras e vizinhas às plantas 
de Mauá e Camaçari, atualmente as 
que têm níveis mais altos de consumo. 
Destaca-se também o processo que 
permite o aproveitamento do hidrogê-
nio gerado na produção em Triunfo (RS). 
Em Tremembé, está em andamento o 
projeto de substituição de óleo com-
bustível por gás natural, o combustível 
mais utilizado nas plantas da Oxiteno. 

INTENSIDADE ENERGÉTICA¹ G4-EN5

Em 2017, a unidade Camaçari (BA), que 
é a maior planta da empresa, regis-
trou recorde de geração de energia 
do turbo gerador (32.5 GWH), volume 
correspondente a 20% do consumo 
de energia do site. Este foi o maior 
resultado anual de geração absoluta da 
história desta operação – 40% a mais 
que em 2016 – e que representou uma 
economia de R$ 9,7 milhões, equiva-
lente à fatura interna de energia. Para 
2018, o objetivo é perpetuar os ganhos 
operacionais de Camaçari.

2015 2015

6,2

2016 2016

6,2

2017 2017

6,6

9.170

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

¹ Escopo: Brasil, México, Venezuela e Uruguai

CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA 
ORGANIZAÇÃO (tj)¹ G4-EN3

7.890 
7.957 

¹ Escopo: Brasil, México, Venezuela e Uruguai
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Água e efluentes G4-DMA, G4-EN8

A área de suprimentos realizou um 
levantamento sobre o risco hídrico 
das plantas da Oxiteno no Brasil, 
mapeando possíveis medidas e ações 
para garantir a continuidade opera-
cional das unidades. Já a área de meio 
ambiente conduziu, em conjunto com 
as equipes de engenharia de processo 
das unidades industriais, a avaliação 
do balanço hídrico de cada planta, 
definindo também ações para redução, 
aproveitamento e reúso direto. Houve, 
ainda, estudos para avaliar a viabilidade 
de adotar o reúso do efluente indus-
trial pós-tratamento. 

Em função de uma crise hídrica no 
estado da Bahia em 2017, todas as 
empresas foram estimuladas a reduzir 

o consumo. Os esforços de ecoeficiên-
cia da unidade de Camaçari reduziram 
em 10% o uso de água no período. Na 
operação de Mauá (SP), 97% da água 
utilizada no processo produtivo é pro-
veniente de reúso.

Em Coatzacoalcos (México), foram 
investidos US$ 2.631 em um projeto 
de aproveitamento de água da chuva, 
com capacidade de armazenamento 
de 5 mil m3 de água utilizados na torre 
de resfriamento e com possibilidade 
de redução do consumo de água no 
período de chuva em até 230 m3 – 
3,38% do consumo mensal da unidade. 
A operação poderá economizar até 
US$ 2.421 entre janeiro e setembro, 
quando as chuvas são mais intensas. 

FONTE 2015 2016 2017

Brasil1 0 0 13.333

México 69.077 69.314 54.981

Uruguai 53.078 54.761 57.739

Andina 0 0 0

Águas subterrâneas 122.155 124.075 126.053 

Águas pluviais2 55.892 29.131 22.011

Efluentes de outra organização3 774.950 814.139 818.0793

Brasil 4.457.807 4.273.356 4.384.112

México 75.383 91.599 100.424

Uruguai 34.652 26.641 26.849

Andina 45.770 35.068 23.414

Água de abastecimento municipal ou de empresas terceirizadas 4.613.612 4.426.664 4.534.799

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA 5.566.609 5.394.009 5.500.942

1 Em 2017, foi retomada a utilização de água subterrânea na unidade de Tremembé (SP), em processos que não possuem problemas de microbiologia, 
como na torre de resfriamento.
2 Somente Oleoquímica (Camaçari-BA).
3 Somente Aquapolo (Mauá-SP).

TOTAL DE RETIRADA DE ÁGUA POR FONTE (m³) G4-EN8

Riscos hídricos das plantas 
da Oxiteno no Brasil 
foram identificados, com 
respectivos mapeamentos 
de ações para garantir a 
continuidade operacional.
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98% da água captada é devolvida ao meio 
ambiente – 37% de efluentes e 61% de evaporação

12 unidades 
fabris

2,0% 
abastecimento 

municipal  

80,1% 
outras 

companhias

2,3% 
Unidades México, 

Uruguai e Tremembé

A unidade de 
Mauá utiliza 

97% de água do 
tratamento de 

esgoto, por meio do 
Projeto Aquapolo

Na Oleoquímica, 
equivalente a 
9 piscinas 
olímpicas

O restante 
foi captado 
de água 
subterrânea, 
fornecimento 
municipal 
ou de outras 
companhias

100% desses efluentes 
são tratados nas estações 
de tratamento da Oxiteno ou 
em prestadores de serviços 
especializados nos polos 
industriais

tornam-se 
efluentes 
tratados

37%
61%

evaporam
2%

são incorporados 
aos produtos

E PARA ONDE VAI?

DE ONDE VEM?

15,2% 
Suficiente para 
abastecer uma 

cidade de 14 mil 
habitantes

REÚSO

0,4% 

COLETA  
DA CHUVA

SUBTERRÂNEOS
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Considerando o consumo total, 98% 
da água consumida pela Oxiteno re-
torna para o meio ambiente, 2% ficam 
incorporados nos produtos. Cerca de 
60% dessa água evapora durante o 
processo produtivo e 37% se transfor-
mam em efluente industrial – nesse 
caso, que soma aproximadamente 
2,0 milhões de m3, são tratados em 
estações próprias ou por empresas 
especializadas e retornam ao meio 
ambiente seguindo os padrões de 
qualidade estabelecidos pela legisla-
ção. Novos equipamentos instalados 
na unidade de Camaçari (BA) propor-
cionaram redução significativa de 27 

De forma consolidada, houve aumen-
to no consumo absoluto de água na 
operação da Oxiteno proporcional ao 
aumento de produção e devido às 
chamadas Boas Práticas de Fabricação 
(BPF) e às taxas de evaporação. As 
plantas passaram a realizar limpezas 

mil toneladas na geração e na perda 
de efluentes. 

A Oxiteno foi destaque pela sua 
gestão hídrica no CDP Water que 
reconhece as melhores empresas no 
mundo em relação ao gerenciamento 
do uso desse recurso.

específicas para a sanitização dos equi-
pamentos e para garantir a qualidade 
dos produtos. No entanto, o consumo 
relativo ficou abaixo do ano anterior. E, 
deste total consumido, 15% é prove-
niente de reúso.

ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA¹ G4-EN10

2015

 830.842

15

16

15

2016

 843.270

2017

840.091

  Água reciclada e reutilizada pela 
organização (m³)²

 % de água reciclada e reutilizada³

¹ Água de chuva coletada nos telhados e efluentes reutilizados provenientes de 
outras organizações.
² Escopo: Brasil (Mauá, Oleoquímica e Camaçari)
³ Escopo: global.
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Emissões G4- DMA, G4-EN18

A Oxiteno mantém um programa de 
monitoramento e redução de emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE) e de 
poluentes locais. Para gerenciar os GEE, 
mensalmente são contabilizadas todas 
as fontes de emissão (diretas e indiretas) 
e anualmente verificadas por terceira 
parte. Esse processo já permitiu a iden-
tificação de diferentes oportunidades 
de redução – do total, 19 foram priori-
zadas para serem mais profundamente 
analisadas, oito já estão implementadas 
e dois projetos estão em andamento.

As principais fontes são provenientes da 
geração de vapor, produção de óxido 
de eteno e consumo de energia elétrica. 
Para a geração de vapor, a Oxiteno se-
gue investindo na adoção de combus-
tíveis mais limpos, além da otimização 

da malha de vapor e do aproveitamento 
energético de gases residuais de empre-
sas vizinhas. Para reduzir as emissões na 
fabricação de óxido de eteno, os gases 
produzidos são destinados a outras 
finalidades.

No escopo das emissões de poluentes 
locais, a Oxiteno realiza o inventário de 
suas emissões e amostragem periódica 
das fontes, de acordo com seu plano 
de monitoramento de emissões. Tam-
bém avalia o impacto das suas emis-
sões por meio de estudo de dispersão, 
tendo atendido os padrões legais de 
emissão e de qualidade do ar. 

520 mil toneladas de CO2e evitadas 
e 8 projetos de redução implantados 
desde o início do programa de redução 
de emissões de GEE.

DESEMPENHO 
As emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) estão diretamente relacionadas à 
produção. Houve aumento de aproxi-
madamente 10% da operação produ-
tiva em 2017, em comparação a 2016, 
acarretando a elevação dessas emissões. 

No ano, evitou-se a geração de 
aproximadamente 71 mil toneladas 
de CO2, via parcerias, para aproveita-
mento energético de gases residuais 
das empresas vizinhas às plantas de 
Mauá e Camaçari. Considerando o ano 
de 2009, no início do programa, até o 
momento, 520 mil toneladas de CO2e 
deixaram de ser lançadas à atmosfera. 

A Oxiteno também monitora indicado-
res relativos, que avaliam as emissões 
de GEE pelo total produzido. O moni-

toramento apontou valores próximos 
para os anos de 2016 e 2017 – foram 
cerca de 0,49 toneladas de CO2e por 
tonelada de produto. G4-EN18

Em 2017, foi dada sequência ao projeto 
de venda de gás carbônico, produto resi-
dual da reação de óxido de etileno, para 
a empresa White Martins, em Camaçari 
(BA). O projeto iniciou sua operação em 
agosto de 2016, e 24.175 toneladas de 
gás carbônico foram enviadas para a 
White Martins no ano. G4-EN15 e G4-EN16

Na planta, também foi instalado um sis-
tema avançado de controle de processo 
que proporcionou aumento na seletivi-
dade da reação de formação de óxido 
de eteno. Essa tecnologia de ponta 
reduziu significativamente as emissões 
de CO2. G4-EN19

Fontes de emissões 
diretas e indiretas 
são contabilizadas 
mensalmente. 
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REDUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES DE GASES  
DE EFEITO ESTUFA (GEE)1 G4-EN19 2015 2016 2017

Redução de emissões de CO2 (tCO2e) 54.5402 66.4572 71.087

¹ O inventário de GEE da Oxiteno é verificado por terceira parte, a empresa Green Domus.
2 Os valores apresentados estão distintos dos divulgados nos anos anteriores em decorrência da verificação de terceira parte dos 
inventários de Gases de Efeito Estufa, realizada em 2017, considerando as unidades Brasil, México, Uruguai e Venezuela.

Ainda em Camaçari ocorreu o teste 
de um novo catalisador, em parceria 
com um fornecedor da Oxiteno, que 
comprovou ganhos de seletividade, 
sendo um novo aliado na estratégia de 
redução da geração de CO2.

Todas essas ações contribuíram para 
a diminuição do custo variável da 
operação de Camaçari – a maior 
unidade industrial de óxido de eteno e 
derivados da América Latina, com três 
plantas (leia mais em A Oxiteno, pág. 17) 
–, com uma economia de R$ 12 mi-

lhões em comparação com o período 
do baseline.  

Pela significância da operação de 
Camaçari para a Oxiteno, o resultado 
impacta positivamente nas operações 
da companhia como um todo.

Por outro lado, as unidades mexicanas 
de San Juan del Río e Coatzacoalcos 
iniciaram formalmente a produção 
de produtos Kosher, que demandam 
limpeza especial nos tanques e maior 
gasto energético e de combustíveis, 
aumentando as emissões nessas plan-
tas. G4-EN15 e G4-EN16

Em 2017, a Oxiteno evitou 
a produção de 71 mil 
toneladas de GEE.

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (tCO2e) G4-EN15 E G4-EN16 2015 2016 2017

Emissões diretas (Escopo 1) 455.881 442.345 497.436

Emissões indiretas (Escopo 2) 160.685 178.241 183.364

INTENSIDADE DE EMISSÕES DE  
GASES DE EFEITO ESTUFA1, 2 G4-EN18

Emissões relativas (tCO2e/t produzida)

¹ Escopo: Brasil, México, Uruguai e Andina.
2 Os valores apresentados estão distintos dos apresentados nos anos anteriores em decorrência da verificação de terceira parte 
dos inventários de Gases de Efeito Estufa, realizada em 2017, considerando as unidades Brasil, México, Uruguai e Venezuela.

2015 2016 2017

0,47 0,49 0,49
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Resíduos G4-DMA, G4-EN23

Para balizar a gestão de resíduos na 
empresa, a Oxiteno conta com a 
Política de Zero Aterro para resíduos 
industriais, contaminados com produto 
químico, há mais de 16 anos. No Brasil, 
por exemplo, 98% dos resíduos indus-
triais são reciclados e 2% incinerados. 

A preocupação com a gestão de resí-
duos está presente desde a concepção 
dos produtos, quando é avaliada a 
possibilidade de não geração e, no 
caso da impossibilidade do resíduo 
ser evitado, ocorre um levantamento 

DESEMPENHO
O aumento da destinação de resíduo 
de 2015 para 2017 se deve à inclusão 
da unidade do Uruguai nos indicado-
res, como relatado no ano anterior.

No Uruguai, houve um avanço signi-
ficativo com a destinação de resíduos 
segregados, acondicionados e arma-
zenados adequadamente em planta 
desde a aquisição e a desativação 
da planta de redução inorgânica de 
cromo. Dando sequência aos trabalhos 
de destinação de resíduos, a planta já 
conseguiu destinar, até 2017, 48% des-
tes resíduos armazenados, e o trabalho 
continuará em 2018; no Uruguai, os 

resíduos foram destinados a aterros, 
única alternativa existente para o tipo 
de material. O processo segue as exi-
gências do órgão ambiental uruguaio 
e foi qualificado via auditoria pela 
Oxiteno.

Houve aumento na geração de resí-
duos perigosos em Tremembé (SP), 
devido a uma parada da planta para 
realizar melhorias do processo de 
tratamento, principalmente no sistema 
de aeração dos efluentes. Durante a 
parada, 141 toneladas de efluentes fo-
ram destinados com resíduo. A Oxiteno 
está desde 2015 realizando investimen-
tos e melhorias em suas instalações, 

sobre alternativas de usos do rejeito 
em outros processos produtivos, reúso 
ou reciclagem, buscando economia 
circular. A empresa adota a incineração 
apenas quando não há outra alternati-
va viável. 

Para os resíduos dos produtos pós-
-venda, a empresa prioriza a venda a 
granel e, quando acordado com os 
clientes, utiliza embalagens retornáveis, 
as quais, após descontaminadas, são 
reutilizadas, caracterizando um tipo de 
logística reversa.

Para as plantas no Brasil, 
há mais de 16 anos a 
companhia tem a Política 
de Zero Aterro para 
resíduos industriais 
contaminados com 
produtos químicos.

A Oxiteno classifica os resíduos gerados 
em industriais – aqueles que são 
contaminados com produtos químicos 
provenientes dos processos produtivos 
– e não industriais.

MEIO AMBIENTE 67



como na elevação do sistema de 
drenagem de efluentes industriais; por 
esta razão, há um aumento na geração 
de resíduos não industriais proveniente 
das obras nos últimos anos. 

O site de Camaçari (BA) passou a clas-
sificar como perigosos alguns resíduos 
não considerados como tais em 2016, 
o que justifica o ligeiro aumento na 
destinação de resíduos perigosos. O 
desafio para 2018 é melhorar esse índi-
ce, ainda que os dados de geração por 
produção da Oxiteno sejam baixos. 

A atividade da planta de Guadalajara 
foi a que mais contribuiu para o au-
mento da geração de resíduos no Mé-
xico. Utilizando um número mais alto 
de matérias-primas em tambores, para 
a produção de ésteres, o site aumentou 
o uso de pallets e tambores.

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS (t) G4-EN23 2015 2016 2017

Reciclagem 278 396 484

Recuperação (incluindo aproveitamento energético) 2.703 2.870 3.416

Incineração (queima de massa) 58 65 58

Aterro3 0 1.340 1464

Armazenamento no local 43 3.1501 3.2891

Outros 2 2 1412

TOTAL4 3.084 7.823 8.852

¹ Resíduos armazenados na planta do Uruguai, desde a sua aquisição e posterior desativação da planta de cromo em processo de destinação.

² Tratamento de efluentes de Tremembé em estação externa devido à parada da ETE.
3 Os resíduos industriais destinados para aterro são exclusivos do Uruguai, conforme comentado acima. Houve um aumento da reciclagem de resíduos e 
redução da incineração.
4 O aumento significativo de resíduos gerados está atrelado ao projeto de destinação de produtos obsoletos e não conformes.

dos resíduos perigosos 
e não perigosos são 
reciclados ou aproveitados 
energeticamente.

44%
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DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS¹ (t) G4-EN23 2015 2016 2017

Reciclagem 799 1.254 1.280

Recuperação (incluindo recuperação de energia) 665 750 1.018

Incineração (queima de massa) 418 478 445

Aterro 1.426 3.165 2.403

Armazenamento no local 19 49 46

Outros 0 0 28

TOTAL 3.327 5.696 5.220

¹ A Oxiteno conta com uma classificação interna de resíduos: a) industriais – aqueles contaminados com produtos químicos provenientes dos processos 
produtivos; e b) não industriais. Há resíduos perigosos e não perigosos em ambas categorias. Os resíduos industriais são considerados os resíduos intrín-
secos ao processo produtivo, como elementos filtrantes, resinas, resíduos de sobra de produção, material absorvente contaminado usado para contenção 
de vazamentos, panos e estopas contaminados, embalagens como tambores, bombonas e IBCs, entres outros. Os resíduos não industriais estão aqueles 
que não são contaminados com os produtos químicos do processo e os resíduos de áreas administrativas, podas de árvores, resíduos orgânicos de res-
taurante e materiais recicláveis em geral, entre outros.

Obs.: Para os resíduos não industriais, houve redução na geração quando comparada ao ano anterior, com aumento da destinação para reciclagem, 
diminuindo a destinação para incineração e aterro.

A preocupação com a gestão 
de resíduos existe desde o de-

senvolvimento dos produtos, 
quando é avaliada a possibili-

dade de não geração.

Operações da Oxiteno no Brasil: 
98% dos resíduos industriais são 
reciclados e 2% incinerados. 
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A cultura da Oxiteno prevê o refor-
ço permanente da atitude segura. 
O desempenho é resultado de uma 
gestão focada nos perigos e em seus 
potenciais impactos por meio da 
identificação do risco em cada etapa 
do processo produtivo e também nas 
diversas atividades complementares 
realizadas, reduzindo a probabilidade 
de ocorrência de uma falha e investin-
do na capacidade dos funcionários em 
detectar desvios e corrigi-los. 

Segurança

SAÚDE E SEGURANÇA

SEGURANÇA

Reforço à atitude segura é parte da 
cultura organizacional da Oxiteno.

TEMA MATERIAL

Veja o infográfico sobre os 
temas materiais da Oxiteno 
nas págs. 30 e 31.

Sala de Controle da planta 
piloto em Mauá (SP).
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Os processos produtivos utilizam 
produtos com potencial risco à saúde, 
porém são adotadas todas as medi-
das preventivas e realizado rigoroso 
acompanhamento médico. Não há 
caso registrado de doença específica 
relacionada ao contato com esses pro-
dutos ou em relação ao ambiente de 
trabalho. Reforçando práticas seguras, 
os programas de higiene ocupacionais 
voltados à prevenção da exposição do 
trabalhador são amplamente divulga-
dos e difundidos pela empresa. G4-LA7

Os pilares da norma OHSAS 18.001 
estão incorporados no sistema integra-
do de gestão da companhia e guiam a 
gestão em saúde e segurança ocupa-
cional. Em 2017, a unidade Suzano (SP) 
passou pelo processo de certificação, 

Saúde e segurança do trabalho G4-DMA

integrando o grupo de unidades já 
certificadas: Camaçari (BA), Mauá (SP) 
e Triunfo (RS). O foco em 2018 estará 
na unidade de Tremembé (SP), que se 
prepara para obter a certificação. Em 
relação às unidades internacionais, 
o planejamento está elaborado para 
execução nos próximos anos.

Em 2017, a empresa enfrentou o 
desafio corporativo de revisar o pro-
cedimento de permissão de trabalho. 
O processo envolveu as unidades do 
Brasil, México e Venezuela e visa garan-
tir um procedimento único que atenda 
às necessidades das regiões.

No pilar de atendimento à emergên-
cia, o avanço foi na consagração das 
diretrizes, a primeira relacionada à 

Gestão em saúde e segurança tem 
como diretriz a norma OHSAS18.001.

elaboração e ao desenvolvimento do 
Plano de Atendimento à Emergência, 
e a segunda relacionada às inspeções 
e testes de equipamentos de aten-
dimento à emergência. As unidades 
do Brasil avançaram nas publicações 
de seus respectivos planos de aten-
dimento à emergência em 2017. Os 
esforços em 2018 serão direcionados 
às unidades internacionais, a começar 
por Uruguai e México. Ressalta-se que 
esse novo modelo é parte do trabalho 
iniciado em 2015, com a demanda 
do Ultra, cujo objetivo foi realizar um 
processo de avaliação que abrangesse 
a capacidade de resposta às eventuais 
emergências no contexto dos elemen-
tos de Preparação, Planejamento e 
Atendimento às Emergências. 

Com esse mesmo escopo, a unidade 
do Uruguai passou pelo diagnóstico 
em 2017, finalizando a atividade na 
região Mercosul. Para 2018, a propos-
ta é avançar com o modelo para as 
unidades do México, o que permitirá 
ter um diagnóstico amplo a fim de 
direcionar os esforços para a gestão 
de atendimento à emergência. Ainda 
para atender o escopo do Ultra, em 

2017 foram concluídas, em Tremembé 
(SP), as avaliações qualitativa e quanti-
tativa dos sistemas e componentes de 
proteção contra incêndio. Essa inicia-
tiva já foi realizada na unidade Mauá 
(SP). O resultado permite identificar se 
os recursos e equipamentos disponí-
veis para combater emergências são 
eficientes quando requeridos. 

Não há na história da 
empresa casos registrados 
de doenças relacionadas 
ao contato com produtos.
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TAXAS DE SAÚDE E SEGURANÇA¹ 2015 2016 2017

Taxa de acidentes com afastamento 
(por milhão de horas trabalhadas)

3,1 1,0 3,4

Taxa de acidentes sem afastamento 
(por milhão de horas trabalhadas)

6,4 5,8 8,0

Taxa de gravidade2 1.374,43 48,23 44,54

Número de óbitos 1 0 0

¹ Dados consideram unidade do Brasil + Escritório Central + GEDEA (funcionários, estagiários e 
terceiros). O sistema de registro de dados de saúde e segurança não discrimina os dados por 
gênero ou tipo de contratação.
2 Calculada a partir do número total de dias perdidos relacionado a acidentes de trabalho 
típico*1.000.000/HHT Total. Em 2015, foram contabilizados 6.000 dias perdidos em função da 
fatalidade ocorrida no período, conforme orientação da NBR 14280.

TREINAMENTOS E AUDITORIAS
Em dezembro de 2017, a operação 
de Mauá (SP) realizou a maior e mais 
completa simulação de emergência de 
sua história no Polo Petroquímico do 
Grande ABC. Foi simulado um vazamen-
to de produto, seguido do abandono 
completo do polo petroquímico, com 
participação dos bombeiros, empresas 
que integram o Plano de Auxílio Mútuo, 
defesa civil e outros órgãos de seguran-
ça para avaliar a operação de prevenção 
e mitigação de impacto na região. 

A companhia também patrocinou o 
primeiro curso com foco em compor-
tamento seguro para profissionais da 
região do ABC paulista, realizado em 
parceria com uma consultoria. Partici-
param 20 funcionários da Oxiteno e 12 
profissionais da região. 

No Uruguai, teve início em 2017 a ela-
boração das Análises de Risco da Tarefa 
(ART), que contribuiu para o futuro 
processo de certificação na OHSAS 
18001 e incluiu análise de riscos e ma-
peamento de tarefas dos funcionários 
Oxiteno e de empresas contratadas. O 

objetivo é aumentar a análise de risco, 
fortalecendo a cultura da atitude segu-
ra, que ganhou força com a intensifica-
ção de treinamentos nos últimos dois 
anos. Foram realizados 45 treinamentos 
em 2017, dois por semana.

Na unidade de Mauá (SP), foram 
intensificadas as auditorias focadas no 
comportamento dos funcionários, com 
a realização de aproximadamente 1.300 
observações comportamentais no ano.

Por fim, no que se refere aos sistemas 
de informação de saúde e segurança, a 
companhia concluiu a implantação do 
sistema adotado no Brasil nas unidades 
do México, consolidando uma única 
base para gestão de dados e equali-
zando os processos, o que traz mais 
velocidade ao acesso de informações. 
Para as unidades do Brasil, o sistema 
está sendo preparado para atender as 
demandas requeridas pelo e-Social, 
que tem o seu período de vigência no 
início de 2019 para os temas de saúde 
e segurança.

TAXAS DE LESÕES, DOENÇAS OCUPACIONAIS E DIAS PERDIDOS G4-LA6

Maior e mais completa 
simulação de emergência 
da história do site de Mauá 
(SP) foi realizada no Polo 
Petroquímico do Grande 
ABC.
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Em 2017, o Programa de Análise de 
Risco (PHA – Process Hazard Analysis) 
da Oxiteno passou a cobrir as unidades 
de Guadalajara e San Juan del Río, no 
México, assim como a Oleoquímica, 
em Camaçari. Atualmente, o programa 
passa pelo segundo ciclo de revalida-
ção de seu plano quinquenal, 65% das 
unidades foram revalidadas, taxa que 

A Oxiteno mantém processos estru-
turados para classificar os perigos 
físicos, à saúde e ao meio ambiente, e 
assegurar o cumprimento de requisi-
tos de segurança e de meio ambiente 
nacionais e internacionais na fabrica-
ção, uso, armazenamento, transporte e 
destinação final de seus produtos. 

Informações toxicológicas e ecotoxi-
cológicas são analisadas para realizar 
a classificação de perigo dos produtos 
químicos. Também há acompanha-
mento das tendências nacionais e in-
ternacionais para identificar riscos que 
possam afetar os negócios por meio da 
utilização de ferramentas de monitora-
mento da legislação e da participação 
em organizações do setor. G4-14

Os produtos e matérias-primas aten-
dem às normas de classificação e 
rotulagem de produtos químicos e de 
transporte vigentes. 100% dos novos 
produtos desenvolvidos em 2017 

Segurança do produto G4-DMA G4-PR1

foram avaliados de acordo com o Glo-
bally Harmonized System of Classifica-
tion and Labelling of Chemicals (GHS).

Também são elaboradas Fichas de 
Informação de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ), Fichas de Emergência 
e Rótulos, com dados sobre componen-
tes que contribuem para perigos e reco-
mendações de precaução, de armaze-
namento, de manuseio e de destinação, 
além de requerimentos legais.

A Oxiteno disponibiliza um sistema 
corporativo para gestão de projetos 
que registra e resgata as informações 
de todos os produtos comercializados. 
Também são realizadas auditorias, 
disseminação de informações, orien-
tações e alertas para o cumprimento 
de leis, de resoluções e de normas 
regulamentadoras, com o objetivo de 
minimizar as incidências de não con-
formidades e aprimorar as operações.

chegará a 100% em 2019. A reciclagem 
periódica da avaliação dos perigos 
e riscos de processo reforça a imple-
mentação de barreiras de prevenção 
e mitigação para eventuais desvios, 
assim como assegura o valor do tema 
segurança na companhia.

Para informações sobre os 
produtos da Oxiteno, acesse 
www.oxiteno.com.br

Reciclagem periódica da avaliação dos 
perigos e riscos de processo reforça a 
implementação de barreiras de prevenção 
e mitigação.

Segurança de processo
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Os parceiros de negócio, que com-
põem a cadeia de valor da Oxiteno, 
são imprescindíveis para o êxito da 
empresa e de seus clientes. Em um 
trabalho conjunto, fornecedores e dis-
tribuidores asseguram tanto a entrega 
de matérias-primas de qualidade para 
os processos produtivos da Oxiteno 
quanto a distribuição eficiente do port-
fólio fabricado pela empresa.

Cadeia de valor G4-DMA

GESTÃO DE FORNECEDORES

DESENVOLVIMENTO LOCAL 
E DE OUTRAS INDÚSTRIAS

CADEIA DE VALOR

Clientes
O foco no atendimento das demandas 
dos clientes e o posicionamento como 
parceira para desenvolver soluções 
que impactem positivamente seus 
produtos e serviços são premissas 
estratégicas. 

Dessa forma, a Oxiteno realiza ações 
conjuntas agregando atributos de 
sustentabilidade e alternativas de apli-
cações mais eficientes para os produ-
tos. O principal objetivo é fortalecer a 
construção de relações mais duradou-
ras, com o estreitamento do relacio-
namento comercial para atender às 
demandas crescentes do mercado. 

Por consequência, houve aumen-
to substancial de negócios e maior 
interação com os clientes que gera-
ram soluções inovadoras alinhadas às 
tendências de mercado nos diversos 
segmentos em que a Oxiteno atua (leia 
mais em Produtos e Serviços, na pág. 36). 

TEMA MATERIAL

Veja o infográfico sobre 
os temas materiais da 
Oxiteno nas págs. 30 e 31.
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Logística
Em 2017, investimentos foram realiza-
dos para agregar melhorias ao canal de 
distribuição, aumentando a eficiência 
e otimizando os recursos direcionados 
às etapas logística e de acondiciona-
mento dos produtos transportados até 
o cliente final. Um exemplo é a adoção 
de caminhões menores para atender 
clientes de menor porte em trajetos 
de longa distância. As medidas ainda 
reduzem de forma significativa os 
impactos ambientais na cadeia.

Distribuidores
Os distribuidores, em especial, su-
portam a estratégia de extensão de 
vendas da companhia, garantindo o 
atendimento a 90% das empresas de 
pequeno e médio porte que conso-
mem algum tipo de produto químico 
no Brasil, além dos grandes players 
do mercado. Esses parceiros ajudam 
a fortalecer o relacionamento com os 
clientes da Oxiteno e apoiam, ainda, os 
processos de inovação da empresa.

Investimentos realizados em 2017 
aprimoraram o canal de distribuição, 

aumentaram a eficiência e 
otimizaram os recursos de logística e 
de acondicionamento dos produtos.

No ano, a Oxiteno 
reconheceu e premiou o 
distribuidor que melhor 
cumpriu os objetivos e 
metas do plano de gestão.

90%  
das empresas de pequeno 
e médio porte que con-
somem algum tipo de pro-
duto químico no Brasil.

Sistema de distribuição 
garante atendimento a 
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PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS (%)1 G4-EC9 2016 2017

Brasil
Nacionais 89,59 74,66

Estrangeiros 10,41 25,34

México
Nacionais 62,92 65,97

Estrangeiros 37,08 34,03

Uruguai
Nacionais 18,72 15,73

Estrangeiros 81,28 84,27

Estados Unidos
Nacionais 14,85 5,45

Estrangeiros 85,15 94,55

Venezuela
Nacionais n.d.1 n.d.1

Estrangeiros n.d.1 n.d.1

A área de Suprimentos da Oxiteno, 
responsável pelo abastecimento de 
matérias-primas, embalagens e utili-
dades de todas as unidades industriais 
e contratação de serviços de indus-
trialização (tolling), é composta por 
uma estrutura Global, sediada em São 
Paulo, e três unidades regionais: Mer-
cosul, MAC (México, Andina e Caribe) 
e Estados Unidos. 

Como parte da reestruturação orga-
nizacional promovida pelo Projeto 
Evolution (leia mais na pág. 24), a área 
Global de Suprimentos realizou ações 
importantes em direção à globaliza-
ção dos seus processos em 2017. Em 

90% dos gastos com aquisição da 
Oxiteno são destinados a fornecedores 
locais no Brasil.

parceria com as três áreas regionais de 
Suprimentos e com a área Global de 
Gestão da Qualidade, foram revisados 
todos os processos, tornando-os mais 
claros, alinhados, robustos e eficientes. 

O relacionamento com os fornecedo-
res é orientado pelo Código de Ética 
do Ultra e por políticas específicas do 
Ultra (Política de Conflitos de Interes-
ses, Política Anticorrupção, Política 
Anticorrupção e de Relacionamento 
com Agentes Públicos e Política Cor-
porativa Concorrencial), que são nor-
mas que reúnem diretrizes técnicas e 
comerciais. A companhia desenvolve, 
ainda, um programa de compra res-
ponsável com requisitos ambientais, 
sociais e de qualidade.

Os gastos com matérias-primas de 
origem renovável correspondem a, 
aproximadamente, 26% dos gastos 
com matérias-primas e representam 
12% do total (em toneladas) de maté-
rias-primas consumidas.

A estratégia de contratação dos for-
necedores considera critérios como 
preço, disponibilidade, relacionamento 
e lead time. Embora a localização geo-
gráfica do fornecedor possa influenciar, 
não há políticas específicas ou práti-
cas que priorizem a contratação de 
fornecedores locais. São considerados 
“locais” todos os fornecedores locali-
zados no mesmo país que a unidade 
industrial correspondente.

1 Informação não disponível até a data de publicação deste relatório.

Fornecedores G4-DMA, G4-12 e G4-EN32
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PALM KERNEL OIL (PKO) G4-12
Óleo de palmiste (em inglês, Palm 
Kernel Oil – PKO) é o óleo vegetal mais 
consumido no mundo. A Malásia e a 
Indonésia concentram mais de 90% 
da produção deste material de ori-
gem renovável. A Oxiteno, com a sua 
unidade Oleoquímica, localizada no 
Polo Industrial de Camaçari (BA), é a 
única empresa no Brasil que fabrica 
ácidos graxos, álcoois graxos e glicerina 
a partir de PKO. 

Estes três derivados são a base da 
fabricação de inúmeros produtos da 
Oxiteno nos segmentos de cuidados 
pessoais, limpeza doméstica e insti-
tucional e de alimentos. Eles estão 
presentes em xampus, condicionado-
res, cremes para pele, produtos para 
higiene oral, entre outros.

Meta da Oxiteno 
é utilizar 
exclusivamente PKO
certificado RSPO até 2024.

Oxiteno tem 98,6% de 
rastreabilidade para derivados 
de palma até a etapa de 
processamento das nozes 
(palm kernels) nos moinhos.

A cadeia de produção de óleo de 
palma, incluindo o óleo de palmiste, 
ainda apresenta desafios em aspec-
tos sociais, ambientais e econômicos. 
A organização não governamental 
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 for-
necedores dessa matéria-prima de 
origem renovável, de importância 
estratégica para seus negócios. Esse 
documento encontra-se disponível 
em www.oxiteno.com.br.  G4-15

NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE (%) 
G4-EN32

45,50

2016 2017

52,17
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Para colocar em prática sua visão e 
seus valores, a Oxiteno centra esfor-
ços para viabilizar diferentes ações 
socioambientais que impactam toda 
a cadeia de relacionamento. Há, por 
exemplo, iniciativas específicas volta-
das à seleção e ao monitoramento dos 
fornecedores de matérias-primas ou, 
ainda, ações que impactam positiva-
mente as comunidades no entorno 
das unidades operacionais. Ao longo 
do processo de desenvolvimento de 
produtos, a empresa também segue 
comprometida com a saúde e o bem-
-estar da sociedade. 

Desenvolvimento social G4-DMA

Pensando no desenvolvimento da ca-
deia de suprimentos, a empresa, sem-
pre que possível, opta pela contração 
de fornecedores locais. No ano, 74,66% 
dos insumos foram adquiridos de 
empresas localizadas no Brasil. Outro 
ponto relevante é a política de qualifi-
cação de fornecedores, que monitora e 
desenvolve fornecedores seguindo as 
melhores práticas de sustentabilidade.

 

INICIATIVAS NO MÉXICO E URUGUAI
Em San Juan del Río (México), anual-
mente, é organizada a Semana de 
Segurança, Qualidade e Saúde, com 
ações que engajam clientes, forne-
cedores e comunidades locais. A uni-
dade de San Juan del Río mantém, 
ainda, convênios com três principais 
universidades da cidade para im-
plementar iniciativas que ajudam a 
promover esses temas.

O corpo diretivo da operação da 
Oxiteno no México integra um grupo 
de 45 executivos, representantes de 
empresas brasileiras e estrangeiras 
no país, com o objetivo de contribuir 
com o desenvolvimento de merca-
dos próximos à região, com grande 
potencial de crescimento por seus 
recursos naturais e localização geo-
gráfica (proximidade com os oceanos 
Atlântico e Pacífico, local estratégico 
para a exportação, principalmente 
para os Estados Unidos e outras 
regiões do próprio México).

Oxiteno realiza iniciativas socioambientais 
para selecionar e monitorar fornecedores 
de matérias-primas.

Em Coatzacoalcos, também no Mé-
xico, a Oxiteno participa do comitê 
local de ajuda mútua, do qual faz 
parte o programa Adote uma Escola. 
A unidade ministra treinamentos, 
cursos, palestras e compartilha 
conhecimento com a comunidade 
escolar aos finais de semana. Tam-
bém organiza visitas para que a 
comunidade conheça as instalações 
da empresa, o processo produtivo e 
as boas práticas da Oxiteno. A planta 
participa, ainda, do programa Reci-
clon, para reciclagem de produtos 
eletrônicos, mantendo presença no 
comitê organizador da iniciativa.

No Uruguai, a companhia compar-
tilha e troca conhecimentos com os 
estudantes de um centro de capa-
citação localizado próximo à planta, 
que é um dos polos de formação 
de capital humano acessado pela 
Oxiteno. Ocorrem visitas programa-
das ao site da Oxiteno, ocasiões em 
que a empresa tem a oportunidade 

dos insumos foram 
adquiridos de 
empresas localizadas 
no Brasil.

74,66%
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Promovendo a ciência  
entre as crianças G4-DMA, G4-EC8

A Oxiteno realiza o Nau dos Mestres, programa de ensino de ciências que 
desperta a curiosidade, o aprendizado lúdico e o instinto investigativo das 
crianças. Equipado com laboratório móvel e uma coleção de livros que 
combina conteúdos de química, física, biologia e óptica, o projeto busca 
incentivar o interesse e aprendizado dos alunos a partir de experimentos 
científicos e desafios interativos.

Em 2017, a Oxiteno viabilizou a execução e a distribuição do Nau dos Mes-
tres em cinco escolas nas cidades de Santo André e Mauá, na região me-
tropolitana de São Paulo, beneficiando 4.339 estudantes entre 9 e 13 anos 
de idade, cursando o Ensino Fundamental, e 18 professores. O programa, 
desenvolvido pela Evoluir, em parceria com o Ciência em Show, é financiado 
pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet.

de impulsionar o desenvolvimento 
local e a geração de valor ambiental, 
econômico e social. 

INICIATIVAS NO BRASIL 
O gerente da unidade de Mauá (SP) 
assumiu a presidência do Comitê de 
Fomento Industrial do Polo do Grande 
ABC (Cofip), que dissemina as melhores 
práticas entre as empresas da região. 
Na unidade, acontece o programa 
Portas Abertas, iniciativa que tem o 
objetivo de apresentar a Oxiteno e seus 
produtos à comunidade do entorno e 
familiares dos funcionários, estreitando 
assim o laço empresa-sociedade.

Ainda em Mauá, a Oxiteno apoia o 
projeto social Integrar Arte e Vida, 
realizado em parceria com a prefeitura 
municipal e a secretaria de educação 
local. O intuito da iniciativa é comple-
mentar o processo educacional para 
evitar a evasão escolar, oferecendo 
alternativas como oficinas culturais e 
esportivas. Em 2017, o projeto 100% 
patrocinado pela Oxiteno, envolveu 

mensalmente cerca de 210 crianças 
da Escola Municipal Cora Coralina, que 
participaram de atividades extracurri-
culares – oficinas artísticas e esportivas 
–, que abrangem judô, dança e futebol. 
Esse projeto é mantido por recursos de 
leis de incentivo ao esporte e geren-
ciado pela Associação Nacional de 
Esportes (ANE) e Associação Nacional 
de Desenvolvimento Esporte e Educa-
ção (Andee).

Já a Oxiteno Camaçari (BA) conta com 
um grupo de teatro, formado pelos 
seus funcionários e terceiros, que trata 
de assuntos relevantes para a unidade, 
como segurança e boas práticas de 
fabricação. Em razão da comemoração 
dos 40 anos do polo de Camaçari em 
2018, a unidade passa a fazer parte, 
juntamente com outras 14 empresas, 
de uma iniciativa do Cofic que visa 
realizar um estudo sobre a competiti-
vidade do Polo. Esse projeto, condu-
zido pelo SENAI Cimatec, irá envolver 
acadêmicos e especialistas ao longo do 
próximo ano.

Também tem destaque a iniciativa Co-
ral, nas unidades de Camaçari e Mauá, 
que promove a cultura e a responsa-
bilidade coletiva nessas comunidades, 
estreitando relacionamentos entre a 
empresa e a sociedade. 

As unidades de Mauá (SP), Tremem-
bé (SP), Suzano (SP), Triunfo (RS) e 
Camaçari (BA) se relacionam com as 
comunidades do entorno através dos 
Conselhos Comunitários Consultivo 
(CCC). Juntamente com representantes 
das comunidades (líderes, defesa civil, 
escolas, postos de saúde, entre outros) 
são realizadas reuniões bimensais para 
alinhamento de temas relacionados à 
saúde, segurança e ao meio ambiente.

Destacamos ainda o Programa Forma-
re, gerenciado pelo Instituto Ultra, que 
é voltado à formação estudantil e pro-
fissional de jovens de classes menos 
favorecidas (leia mais sobre o Formare 
na pág. 57).
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DECLARAÇÃO DE ASSEGURAÇÃO DE RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 

 

Aos Membros da Alta Gerência e demais partes interessadas da Oxiteno 

 

Introdução 

A Green Domus Desenvolvimento Sustentável 

(Green Domus) foi contratada pela Oxiteno para 

assegurar seu Relatório de Sustentabilidade do 

ano de 2017. 

A Oxiteno foi responsável por elaborar e 

apresentar as informações sobre seu 

desempenho em sustentabilidade em seu 

Relatório de Sustentabilidade 2017, assim como 

por apresentar as evidências necessárias para os 

procedimentos da asseguração; enquanto a 

Green Domus deu prosseguimento à 

asseguração independente, de modo sistemático, 

documentado e baseado nas evidências 

requeridas e apresentadas pela Oxiteno. 

 

Regras da Asseguração 

O processo de asseguração foi conduzido com 

base na AA1000 Assurance Standard 2008; 

AA1000 AccountAbility Principles Standard 2008 

e nas Diretrizes para Relato de Sustentabilidade 

versão G4, de 2013, da Global Reporting Initiative 

(GRI). 

 

Nível e Tipo da Asseguração 

A asseguração conduzida pela Green Domus foi 

moderada e de tipo 1, conforme conceitos 

definidos pela AA1000 Assurance Standard 2008; 

portanto, foi verificada a adesão aos Princípios da 

Inclusão, Materialidade e Capacidade de 

Resposta, e como a organização comunica essa 

performance no relatório de sustentabilidade; a 

apresentação das  informações requisitadas na 

opção “de acordo” essencial definidas pela GRI e 

seguindo os critérios para definição de conteúdo 

e asseguração da qualidade do relato. 

 

Limites da Asseguração 

A asseguração se limitou a avaliar as informações 

disponibilizadas no Relatório de Sustentabilidade 

de 2017 da Oxiteno e demais evidências que 

embasaram seu conteúdo. 

 

Metodologia 

A asseguração iniciou-se através da avaliação 

preliminar das informações apresentadas no 

Relatório de Sustentabilidade de 2017 da Oxiteno 

e nos documentos que embasaram a sua 

elaboração. Foi realizada visita à unidade 

centralizadora das informações utilizadas no 

relatório de sustentabilidade, visando entrevistar 

os atores envolvidos e coletar evidências das 

informações relatadas. 

Através do Protocolo de Asseguração foram 

solicitados ajustes das informações apresentadas 

no relatório e sugeridas melhorias para 

adequação às regras de asseguração utilizadas. 

Os procedimentos da asseguração somente 

foram finalizados após a conclusão dos 

apontamentos realizados. 

 

Independência e Imparcialidade 

Para efeitos da presente asseguração, a Green 

Domus declara que não há qualquer relação com 

a Oxiteno que a impeça de emitir esta Declaração 

de Asseguração de forma independente e 

imparcial. Ressalta ainda que todos os 

profissionais envolvidos neste processo de 

asseguração estão cientes e capacitados no 

Sistema de Gestão de Qualidade da Green 

Domus, cujo conteúdo inclui as políticas e 
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procedimentos que conferem à empresa um 

padrão de operação impessoal e a mitigação de 

possíveis riscos técnicos no desenvolvimento de 

suas atividades. 

 
Comentários e Recomendações 

Sem interferir na conclusão positiva desta 

asseguração, a Green Domus apresenta as 

seguintes recomendações de melhoria e adoção 

de boas práticas para o relato da Oxiteno:  

 Refazer e/ou atualizar a matriz de 

materialidade da empresa, para 

assegurar sua aderência à realidade do 

setor e para estreitar relações com seus 

stakeholders. 

 Adaptar, nos próximos ciclos de relato, o 

processo de desenvolvimento do 

relatório de sustentabilidade a fim de 

atender à versão Standards da GRI. 

 Ampliar a descrição da forma de gestão 

dos tópicos materiais relatados, para 

atender às recomendações das 

Diretrizes GRI e evoluir em direção aos 

requisitos dos Standards GRI. 

 Aprofundar a gestão de dados 

quantitativos dos indicadores relatados, 

de forma a ampliar a capacidade de 

resposta aos temas materiais da 

organização. 

 
Conclusões 

Na opinião da Green Domus Desenvolvimento 

Sustentável, o Relatório de Sustentabilidade de 

2017 da Oxiteno é uma representação adequada 

da empresa, que relaciona as suas estratégias, 

políticas e ações com seu desempenho em 

sustentabilidade. 

Com base nos procedimentos realizados, pode-

se afirmar que nada chegou ao conhecimento da 

Green Domus que a leve a acreditar que as 

informações constantes no Relatório de 

Sustentabilidade de 2017 da Oxiteno não foram 

compiladas, em todos os aspectos relevantes, de 

acordo com as Diretrizes para Relato de 

Sustentabilidade da GRI, versão G4, referentes à 

opção “de acordo” Essencial, com os Princípios 

AA1000 AccountAbility Principles Standard, de 

2008, e com as diretrizes organizacionais que 

serviram de base para sua preparação. 
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procedimentos que conferem à empresa um 

padrão de operação impessoal e a mitigação de 

possíveis riscos técnicos no desenvolvimento de 

suas atividades. 

 
Comentários e Recomendações 

Sem interferir na conclusão positiva desta 

asseguração, a Green Domus apresenta as 

seguintes recomendações de melhoria e adoção 

de boas práticas para o relato da Oxiteno:  

 Refazer e/ou atualizar a matriz de 

materialidade da empresa, para 

assegurar sua aderência à realidade do 

setor e para estreitar relações com seus 

stakeholders. 

 Adaptar, nos próximos ciclos de relato, o 

processo de desenvolvimento do 

relatório de sustentabilidade a fim de 

atender à versão Standards da GRI. 

 Ampliar a descrição da forma de gestão 

dos tópicos materiais relatados, para 

atender às recomendações das 

Diretrizes GRI e evoluir em direção aos 

requisitos dos Standards GRI. 

 Aprofundar a gestão de dados 

quantitativos dos indicadores relatados, 

de forma a ampliar a capacidade de 

resposta aos temas materiais da 

organização. 

 
Conclusões 

Na opinião da Green Domus Desenvolvimento 

Sustentável, o Relatório de Sustentabilidade de 

2017 da Oxiteno é uma representação adequada 

da empresa, que relaciona as suas estratégias, 

políticas e ações com seu desempenho em 

sustentabilidade. 

Com base nos procedimentos realizados, pode-

se afirmar que nada chegou ao conhecimento da 

Green Domus que a leve a acreditar que as 

informações constantes no Relatório de 

Sustentabilidade de 2017 da Oxiteno não foram 

compiladas, em todos os aspectos relevantes, de 

acordo com as Diretrizes para Relato de 

Sustentabilidade da GRI, versão G4, referentes à 

opção “de acordo” Essencial, com os Princípios 

AA1000 AccountAbility Principles Standard, de 

2008, e com as diretrizes organizacionais que 

serviram de base para sua preparação. 
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