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É impossível pensar no futuro sem pensar em 
sustentabilidade. Sabemos que as mudanças causadas 
pelo ser humano no planeta chegaram a um ponto 
crítico. Por isso, é cada vez mais urgente e necessário 
garantir que as soluções contribuam para os desafios da 
sociedade, tenham o menor impacto social e ambiental 
possível e que façam parte das estratégias de negócio.

Na Oxiteno, acreditamos que a sustentabilidade é parte 
daquilo que somos e a forma como pensamos o futuro. 
E, quando dizemos que temos um jeito único de fazer 
química, é esse o caminho que estamos traçando – 
sempre com inovação, respeito e consciência de nosso 
papel como aliados para ampliar o bem-estar das 
pessoas através da química.

Essa crença se traduz em atitudes e resultados. Todos 
eles cuidadosamente acompanhados em nosso Plano 
Estratégico de Sustentabilidade 2030 e reportados neste 
relatório.

São muitos os desafios nesta jornada. Mas temos a 
certeza de que as decisões de hoje podem ajudar a 
construir um futuro + sustentável.

Boa leitura!

Um mundo 
+ sustentável
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Na Oxiteno, a química é feita pela união de todos. E foi trabalhando dessa forma, com 
um espírito de equipe e baseados no respeito e na parceria com nossos colaboradores, 
clientes e fornecedores que chegamos ao fim de 2021 com resultados recordes e uma 
melhoria substancial em nosso retorno de capital.

Foi um ano de muito trabalho e ainda marcado pela continuidade da pandemia de 
Covid-19. Neste cenário, tivemos o desafio de realizar a parada programada de duas de 
nossas plantas no Brasil – Mauá, em São Paulo e Camaçari, na Bahia – e que já haviam 
sido adiadas em 2020. Apesar do avanço da vacinação no país, mantivemos todos os 
protocolos sanitários durante esse período, com testagens constantes em nossa equipe 
e nos terceiros envolvidos no processo e um planejamento mais estendido para evitar a 
concentração de pessoas nas plantas e casos de contaminação. A estratégia mostrou-se 
bem-sucedida, inclusive com elogios recebidos inclusive do sindicato da categoria, com 
quem negociamos toda a estruturação dessas paradas.

Já nos Estados Unidos, nossa unidade de Pasadena foi afetada pela tempestade de 
inverno que atingiu fortemente o Texas em fevereiro de 2021. Apesar de todo o 
preparo antecipado da planta, as baixas temperaturas de até -7 graus Celsius causaram 
danos na infraestrutura de fornecimento de energia do estado americano, levando ao 
congelamento da água e de todos os sistemas de operação da indústria local, incluindo o 
da Oxiteno.

Mas graças ao empenho e ao comprometimento de toda a equipe local, conseguimos 
normalizar nossas operações rapidamente, tudo sem deixar de lado a atenção com a 
segurança dos processos, das pessoas e o cuidado com as questões ambientais. Fomos 
uma das primeiras empresas a reiniciar a produção e, com essa agilidade, conseguimos 
atender às demandas de todos os nossos clientes, quase zerando nossos estoques, 
fechando o ano com ótimos resultados. 

No México, tivemos uma expansão de negócios na indústria farmacêutica e de alimentos 
mesmo com algumas rupturas no fornecimento local de matéria-prima. Além disso, 
nossas áreas comercial e de operações passaram por diversas movimentações para 
priorizar produtos exclusivos e de maior margem para a companhia. Gostaria de ressaltar 
que sempre foi uma grande prioridade cuidarmos e priorizarmos a saúde de nossos 
profissionais, seguindo todos os cuidados de higiene e saúde. Infelizmente, ainda assim, 
registramos o óbito de dois profissionais terceiros devido à Covid-19 na região. 

Mensagem  
da liderança

“Com um espírito de equipe 

e baseados no respeito e 

na parceria com nossos 

colaboradores, clientes e 

fornecedores chegamos ao 

fim de 2021 com resultados 

recordes e uma melhoria 

substancial em nosso retorno 

de capital.”
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Flexibilidade, resiliência e resultados
2021 foi um ano que exigiu de todos um exercício muito 
grande de flexibilidade e resiliência. Mas com a vacinação 
e o gradual arrefecimento da pandemia, o mercado está 
aos poucos voltando a ficar aquecido. Temos trabalhado 
com toda nossa capacidade de produção e, como toda a 
indústria, enfrentado os impactos das altas de preço de 
matéria-prima, da disparada do câmbio e das dificuldades 
logísticas. Mas a despeito desses desafios, fechamos o ano 
com resultados muito positivos. Nosso volume total de 
vendas chegou a 779 mil toneladas, 3% superior a 2020. 
Já a receita líquida foi de R$ 7.103 milhões, 36% acima do 
ano anterior, com um Ebitda de R$ 1.104 milhões – um 
patamar recorde com crescimento de 41% sobre o ano 
anterior, explicado principalmente pelo maior volume de 
vendas e melhores margens

Além disso, como já anunciado para o mercado, 2021 foi 
o ano em que o Grupo Ultra anunciou a assinatura do 
contrato da venda de sua participação na Oxiteno para a 
Indorama Ventures PLC como parte de uma readequação 
de seu portfólio de negócios. O processo de venda traz 
diversas oportunidades de crescimento para o negócio 
e para a atuação de ambas as companhias na América 
Latina. Estamos confiantes de que esse novo capítulo da 
história da Oxiteno ampliará ainda mais nosso potencial 
de inovação com foco na sustentabilidade.

Muito + sustentabilidade
Este também foi o ano em que lançamos o + 
Sustentabilidade para o mercado, uma nova forma de 
comunicar as ações da Oxiteno em sustentabilidade para 
todos os seus stakeholders e que traz como a soma de 
parcerias e diferentes iniciativas contribui para que nos 
tornemos mais sustentáveis. Seguimos acompanhando 
de perto as metas de nosso Plano Estratégico de 
Sustentabilidade 2030, que agora fazem parte da avaliação 

de desempenho individual da diretoria. Temos evoluído em 
diferentes velocidades em cada um de nossos pilares, mas 
sempre tendo cada um deles como direcionador de nosso 
crescimento e do modo como pensamos o negócio – algo 
que vem se consolidando fortemente na organização como 
um todo. 

Este é um tema central para nós em todas as suas vertentes 
– seja ambiental, social ou governança. O compromisso 
em levar o melhor da química para o mundo está na 
essência da Oxiteno e não somente na forma de produtos e 
soluções, mas também na maneira como nos relacionamos 
com todos os nossos públicos de interesse.

Assim, em 2021 avançamos com a campanha de 
comunicação interna global “Nossa Fórmula Faz Bem”, bem 
como com o OxiEducation, nossa plataforma de educação; 
e levamos nosso programa de diversidade – o Together – 
para todas as regiões. A valorização da força de trabalho é 
um dos pilares de nosso plano estratégico e me orgulho 
em dizer que, mesmo em um cenário de distanciamento 
social de quase dois anos, nossa equipe nunca esteve tão 
coesa e pronta para o crescimento. Agradeço a cada um 
dos quase 2 mil colaboradores por todo seu empenho e 
comprometimento em um ano de tantos desafios.

Outro grande destaque foi o lançamento de nosso 
programa de voluntariado. Por meio do Conectar, 
queremos impulsionar nossa estratégia de atuação social 
em três frentes: Combate à fome e à pobreza, Educação 
e Empregabilidade e Geração de Renda. Além disso, 
esta é uma grande oportunidade para que todos dentro 
da Oxiteno se tornem agentes de transformação social, 
promovendo impacto positivo para as comunidades 
próximas de nossas operações.

Por fim, mas não menos importante, em 2021 lançamos 

o novo Programa de Relacionamento com Fornecedores, 
estabelecendo uma forma de trabalho que leva em 
consideração não somente critérios como o preço ou prazo, 
mas também a avaliação reputacional e a sustentabilidade 
aplicada ao longo de sua cadeia produtiva. Com isso abrimos 
caminho para criar parcerias focadas na transparência, na 
ética e em prol de um mundo mais consciente. 

Transição e perspectivas
Para nós, 2022 será um ano de transição, um ano de conexão 
e de integração com a estrutura do novo acionista. Um ano 
de muito trabalho para mostrar nossa essência, nosso jeito 
de trabalhar, mas capturando todas as sinergias para nos 
tornarmos ainda mais inovadores e sustentáveis. O objetivo 
é que, em 2023, tenhamos uma companhia já operando de 
maneira azeitada e com planos únicos de crescimento. 

As oportunidades são muitas e tenho a certeza de que 
estamos prontos para essa nova página de nossa história.

João Parolin
Presidente Oxiteno

“Para nós, 2022 vai ser um 

ano de transição, um ano de 

conexão e de integração com 

a estrutura do novo acionista. 

Um ano de muito trabalho 

para mostrar nossa essência, 

nosso jeito de trabalhar, mas 

capturando todas as sinergias 

para nos tornar ainda mais 

inovadores e sustentáveis.” 
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Palavra da diretoria  

Em 2021, as operações de MAC continuaram sofrendo impacto da 
inconsistência no fornecimento local de matéria-prima. Com isso, graças ao 
profundo conhecimento de nosso negócio e atuação proativa de nossa equipe, 
revisamos nossa estratégia e implementamos importantes ajustes em nossa 
forma de operar as plantas, o que resultou na priorização de alguns produtos 
exclusivos da unidade e que também traziam maior valor agregado para a 
empresa e para os clientes. Um ponto de destaque é a expansão de negócios 
na indústria farmacêutica e de alimentos. As certificações que as unidades 
produtivas da Oxiteno já possuem, permitem uma atuação maior e mais focada 
nesses dois segmentos mais regulados do mercado e colocam a companhia em 
vantagem competitiva na região.
Carlos Brasil - COO MAC (México, Andina e Caribe) 

Mesmo com o cenário de pandemia que ainda nos manteve em trabalho 
remoto, o ano de 2021 foi de ótimos resultados para a Oxiteno. Demonstramos 
nossa resiliência e comprovamos que cada vez mais nossa agenda de 
sustentabilidade é parte da estratégia de negócios e foi potencializada pela 
inovação. Não há mais como dissociar os dois temas dentro de nosso dia a dia 
e isso é algo que já é visto e valorizado por nossos clientes e, principalmente, 
por nossos colaboradores. Nos últimos anos, tivemos um salto fantástico em 
nossa capacidade de inovar de forma sustentável e cada uma das pessoas de 
nossa equipe é parte disso, colocando em prática soluções que endereçam as 
necessidades do mercado, da sociedade e do planeta. 
Andrea Soares - Diretora Global de Marketing & Inovação 

Foi um ano complexo, mas também de oportunidades. Se por um lado tivemos 
que lidar com as dificuldades de duas paradas programadas em meio a um cenário 
de pandemia, e com as complicações de logística e das cadeias internacionais de 
matérias-primas, também ganhamos em credibilidade como um parceiro confiável 
e de excelência na região. Foi um ano em que nos aproximamos muito de nossos 
clientes e que, por meio de um forte trabalho de excelência comercial e operacional, 
nos mostramos prontos para atender suas necessidades, levando sempre soluções 
inovadoras e sustentáveis. Os resultados falam por si só.
Anna Paula Dacar - COO Mercosul 

Em 2021 nosso foco foi o crescimento do negócio, da eficiência e da confiabilidade 
na produção. Estes objetivos passaram a ser grande desafios depois do ataque 
cibernético, das ondas de Covid-19 na região e, sobretudo, com a tempestade de 
inverno Uri, que paralisou a indústria química do Texas no início do ano. Foram 
dois meses de muito trabalho e de empenho da equipe para que a planta voltasse 
a produzir de forma segura para atender às demandas do mercado – mas saímos 
fortalecidos pelo grande espírito de equipe e colaboração. Apesar do impacto 
causado pela tempestade, seguimos investindo no aumento de produtividade e na 
inovação, focando em mercados onde nossos produtos trazem um forte diferencial 
(por exemplo, os etoxilados de baixo teor de dioxana residual). E os efeitos desse 
trabalho já podem ser vistos: no segundo semestre, a operação americana 
apresentou seu primeiro resultado positivo.
Alberto Slikta - COO EUA
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Tivemos um ano de muito trabalho e 
de ótimos resultados, mas ainda com o 
desafio de equilibrar e adequar o trabalho 
remoto de diversas equipes ao mesmo 
tempo em que as operações estavam 
pressionadas por uma alta demanda. Mas 
seguimos nos adaptando e realizando 
entregas importantes como projetos de 
expansão de produtos, reengenharia de 
processos nas unidades, a construção de 
um pipeline de projetos que precisam ser 
implantados para atingir nossas metas 
ambientais – especialmente em emissões 
e eficiência hídrica – e no programa de 
segurança comportamental, com mais de 
400 líderes sendo treinados. Além disso, 
avançamos muito na governança da 
sustentabilidade, que hoje está totalmente 
integrada à nossa estratégia e atuando 
de forma transversal em todas as áreas da 
companhia. Estamos cumprindo à risca 
nosso plano 2030 e prontos para alavancar 
ainda mais nosso jeito único de fazer 
química. 
Flávio Cavalcanti - Diretor Global de 
Tecnologia e Excelência Operacional 

Em 2021, tivemos a oportunidade de avançar 
e consolidar alguns projetos e processos 
de gestão de pessoas muito importantes 
para o momento que estamos vivendo. 
Foram muitos elementos desafiadores para 
a gente lidar, mas soubemos navegar bem 
nesses mares turbulentos e conseguimos um 
capital de engajamento muito importante 
das pessoas. Nosso processo intenso de 
comunicação continua com bastante 
transparência, regularidade, proximidade e 
abertura. Aprimoramos nossa plataforma 
de educação, lançamos um programa de 
qualidade de vida, com pilares importantes 
que olham para a saúde mental e emocional 
de nossos colaboradores, e colocamos 
os temas de sustentabilidade dentro de 
nosso processo de formação de pessoas. 
Seguimos aprimorando nossos processos 
para atingir as metas estabelecidas em 
nosso plano estratégico de sustentabilidade 
2030, caminhando para nos tornarmos uma 
empresa cada vez mais diversa, inclusiva e 
inovadora
Simone Albuquerque - Diretora Global 
de Recursos Humanos 

Palavra da diretoria  

Contrariando todas as expectativas dentro 
desse contexto de pandemia, os últimos 
dois anos foram muito bons para nosso 
negócio. Vimos uma demanda forte e 
aquecida e conseguimos atender todas 
as necessidades de nossos clientes,  
mesmo dentro de um cenário incerto e 
volátil. Foi também um período em que a 
sustentabilidade saiu do plano e se tornou 
uma estratégia presente nas discussões 
do dia a dia e no pensamento de cada 
ação e projeto desenvolvido por nossas 
equipes. Tivemos muitos avanços em 
nosso processo de transformação digital 
com a implantação de novas tecnologias e 
ferramentas de gestão que são benchmark 
de mercado. Resiliência, capacidade de 
adaptação e agilidade nos trouxeram 
até aqui e estamos preparados para os 
próximos passos de nosso crescimento.
Fabiana Dias - Diretora Global de 
Administração e Controle 
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Recorde de EBITDA, chegando a 

R$ 1.104 milhão

Alcançamos 78 pontos no EcoVadis 
e estamos na categoria Platinum

Principais Resultados do Ano2

Receita líquida chegou a 

um aumento de 

36% em relação 
ao ano anterior

R$ 7.103 milhões,

toneladas vendidas. 

Um aumento de 

3% em comparação 
com o ano anterior.

779 mil 

Em agosto de 2021, o Grupo 
Ultra anunciou a assinatura 
do contrato de venda de sua 
participação na Oxiteno para a 
Indorama Ventures 

Lançamento da campanha 

Em março, lançamos nossos 
grupos de afinidade e levamos o 
Together para as outras regiões

Em parceria com a 
Hand Talk, lançamos 
nossa tradutora 
virtual da Língua 
Brasileira de Sinais – a 

Maya – presente 
nas páginas em 
português de nosso 
site institucional. 

Aderimos ao Programa 
Ambição Net Zero da ONU

Realizamos o 
Innovation Day 
com o tema inovação 
social e a importância do 
intraempreendedorismo

Lançamento do 
Novo Programa de 
Relacionamento com 
Fornecedores

No mês de novembro, 
lançamos nosso programa  
de voluntariado – o 

Definimos nossa estratégia de 
Mudanças Climáticas, 
aprovamos com a alta liderança o 
nosso modelo interno de 
precificação de carbono e 
finalizamos a definição das ações 
necessárias no curto, médio e longo 
prazo para a descarbonização da 
Oxiteno

Desenvolvemos a ferramenta 

Aplication Finder, 
possibilitando o mapeamento 
de todas as aplicações dos 
produtos da Oxiteno

Aderimos ao movimento de gênero na ação 

  
da Rede Brasil do Pacto Global para aumentar a quantidade 
de mulheres em cargos de alta liderança e gestão

Rafael Ribeiro dos Santos

Operador Processos Químicos I
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A química que evolui o mundo3 
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7
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Estados Unidos 
Unidade de Hattiesburg

Colômbia
Bogotá

China
Xangai

Brasil
Camaçari

Brasil
Camaçari - Oleoquímica

8
escritórios comerciais

3
laboratórios de P&D

2
centros globais de P&D

11
unidades industriais

Brasil
Suzano

Brasil
Triunfo

Uruguai 
Montevidéu

Brasil
São Paulo

Estados Unidos
Houston

México
Guadalajara

Bélgica
Bruxelas

México
Cidade do México

Bélgica
Zaventem

Argentina
Buenos Aires

México
San Juan del Río

México
Coatzacoalcos

Brasil
Tremembé

Estados Unidos 
Unidade de Pasadena

Centros Globais de P&DUnidades Industriais Escritórios Comerciais

Brasil
Mauá

Laboratórios de P&D

Há mais de 50 anos a Oxiteno trabalha 
para criar um jeito único de fazer 
química. Uma química que una inovação, 
consciência, respeito e que, por meio 
da eficiência de nossos produtos, leve o 
bem-estar para as pessoas de forma cada 
vez mais sustentável.

Nossa presença global nos dá agilidade 
para atender às mais variadas demandas 
de nossos clientes e uma visão ampla 
de negócio e das principais tendências 
de mercado. Parte do grupo Ultra e 
com sede em São Paulo, contamos 
com 11 unidades industriais no Brasil, 
Estados Unidos, México e Uruguai, 
além de oito escritórios comerciais nas 
Américas, Europa e Ásia, três laboratórios 
e dois centros globais de pesquisa e 
desenvolvimento. A atuação é dividida 
em Mercosul, Estados Unidos e MAC, 
com mais de 95% do faturamento 
concentrado na região das Américas.
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QUÍMICA PREMIADA

ASSOCIAÇÕES E INICIATIVAS EXTERNAS
102-12, 102-13

Iniciativa Ano de adoção Participação Cobertura Descrição

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Membros desde 2010 e certificados em 2015 Voluntária Global Certificação de matéria-prima sustentável utilizada pela Oxiteno (derivados da palma)

SEDEX – SMETA 2011 Voluntária Brasil, México
Membro B da plataforma para avaliação de fornecedores e disponibilização de avaliação de melhores práticas da Oxiteno por 
meio de auditoria SMETA

United Nations Global Compact (UNGC) 2020 Voluntária Brasil
Apoio ao Pacto Global da ONU, indicando comprometimento na jornada pelo atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável

Responsible Care (Atuação Responsável)
1992 (a primeira adesão foi das unidades 
do Brasil. Depois cada país foi aderindo ao 
programa de seu país)

Voluntária
Brasil, México, 
Uruguai, EUA

O Programa Atuação Responsável, marca registrada da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) é uma iniciativa da 
indústria química brasileira e mundial destinada a demonstrar seu comprometimento voluntário na melhoria contínua de seu 
desempenho em saúde, segurança e meio ambiente

Equidade é Prioridade (UNGC) 2021 Voluntária Global

Compromisso com o Programa Equidade é Prioridade (Gênero), em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global. Esse é um 
programa internacional do Pacto Global das Nações Unidas, apoiado pela ONU Mulheres, que pede ações voltadas para a 
inclusão de mulheres em cargos de liderança nos negócios. Com isso, o nosso objetivo é ter 50% da alta liderança ocupada 
por mulheres até 2030

Ambição Net Zero (UNGC) 2021 Voluntária Global
Adesão ao Programa Ambição Net Zero, cujo objetivo é desafiar e apoiar empresas integrantes do Pacto Global da ONU para 
que estabeleçam metas climáticas ambiciosas, alinhadas à ciência, e integrem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 
(Ação Climática) e os objetivos do Acordo de Paris em suas estratégias de negócio

25o Prêmio Paint & Pintura: 
fomos novamente escolhidos 
como a melhor fornecedora 
em Coalescentes e, pela 
décima vez consecutiva, em 
Solventes Oxigenados.

Prêmio Valor Inovação: pelo 
7o ano consecutivo estamos 
entre as 150 empresas mais 
inovadoras do país – ocupamos 
o 4o lugar na categoria 
Química, Papel e Celulose e em 
80o no ranking geral.

Pesquisa de Qualidade da 
Revista Tintas e Vernizes: pela 
sexta vez consecutiva fomos eleitos 
como a melhor fornecedora na 
categoria Solventes Oxigenados. 
A pesquisa, respondida por 
profissionais do setor de 
tintas, reconhece os melhores 
fornecedores, distribuidores e 
produtores do segmento.

Destaque em Inovação 
Tecnológica:  fomos 
reconhecidos pelo Sindicato 
da Indústria de Tintas e 
Vernizes do Estado de 
São Paulo (Sitivesp) como 
“Empresa destaque em 
inovação tecnológica” na 33a 
edição do Prêmio Sitivesp 
Fornecedor do Ano.

Ranking Open Corps 2021: 
reconhecida no Top 5 das 
principais empresas responsáveis 
por inovação aberta no Brasil no 
ranking divulgado pela 100 Open 

Startups, plataforma que desde 2016 monitora a 
evolução da prática de inovação aberta e premia 
as empresas e startups líderes.

Obras Sociais Irmã Dulce: Selo Empresa Irmã, 
reconhecimento realizado pela instituição Obras 
Sociais irmã Dulce que refletiu a parceria por 
meio de ações sociais. Ações: 
- Doação de 100 cestas básicas e kits de higiene
-  Doação de 2.300 itens de higiene coletados 

pelos colaboradores da Oxiteno em função de 
uma ação voluntária de Natal

- Doação de 300 testes de Covid-19

4o Prêmio Paint & Pintura 
Norte e Nordeste: eleita 
como a melhor fornecedora 
em Coalescentes, e finalista nas 
categorias Solventes e Matérias-
Primas para Resinas e Emulsões

Igniting Networks Supplier 
Awards – USA 2021: eleita 
como parte da lista de 
fornecedores “Stronger than Ida” 
e que melhor apoiou a Bayer 
em desafios de fornecimento 
nos EUA e restrições de matéria-
prima e produtos gerados 
durante o furacão Ida.

Selo de Diversidade Étnico 
Racial da Prefeitura de 
Salvador: pela segunda vez 
reconhecidos. 

Inova 2030: inscrito no 
programa Jovens Inovadores 
em ODS com o projeto Lab 4.0., 
que propõe a criação de uma 
metodologia para digitalização 
dos laboratórios de P&D

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021A química que evolui o mundo3
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SUSTENTABILIDADE EM NOSSO JEITO DE TRABALHAR

Trabalhamos para que a 
sustentabilidade esteja cada 
vez mais presente na estratégia 
da companhia. Desde a 
estruturação de nosso Plano 
Estratégico de Sustentabilidade 
2030, evoluímos rapidamente 
no engajamento e na dedicação 
de todos os times para colocar 
em prática nossa governança.

Ao longo de 2021, continuamos 
capacitando e engajando 
stakeholders internos e 
externos, identificando como 
a sustentabilidade pode ajudar 
os segmentos a cumprir 
suas metas e a fazer negócio, 
definindo diretrizes em 
conjunto com as áreas visando a 
redução dos impactos negativos 
gerados, além de mapear as 
tendências de mercado para 
buscar pioneirismo no tema não 
só no setor, mas na indústria 
como um todo.

Nossa estratégia tem a sustentabilidade como elemento central e por meio dela aplicamos seus conceitos em nosso Plano Estratégico de 
Sustentabilidade. Este plano é composto por 8 pilares conectados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e que têm 
como base nossos temas materiais e metas ambiciosas para ajudar a construir um futuro + sustentável.

Em 2021 cumprimos com 88% das ações propostas nos planos de ação para cada pilar, sendo que 
alguns pilares como Meio Ambiente e Segurança atingiram 100% de cumprimento do Plano de Ação.

Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 – roadmap 2021

88%

72%

Cadeia de  
Fornecimento

Segurança  
do Trabalho  

100%

Segurança  
de Processo  

100%

89%

Valorização 
da Força de 

Trabalho

100%

Meio 
Ambiente

Gestão de 
Pessoas  

81%

Qualidade  
de Vida  

91%

Diversidade  
e Inclusão  

95%

100%

Segurança Ética 
Transparência e 

Integridade

95%

Rentabilização 
das operações 

dos EUA  
64%

Resultados  
Inovação  

92%

Econômico

78%

Segurança  
de Produto

98%

Portfólio Corrente  
Metodologia  

90%

Portfólio Corrente  
Avaliação 2021  

100%

Produtos em 
desenvolvimento  

53%

Product 
Portfolio

81%

A química que evolui o mundo3

JORNADA DA 
SUSTENTABILIDADE

De forma alinhada ao nosso plano 
estratégico, em 2021 realizamos 
nossa primeira Jornada da 
Sustentabilidade, projeto que tem 
como objetivo educar e engajar 
nossos colaboradores (próprios e 
terceiros) em temas ambientais, 
sociais e de governança. Com 
a abordagem “Nós somos as 
pessoas por quem esperávamos”, 
a metodologia utilizada segue 
três pilares: crescimento pessoal, 
fortalecimento da comunidade e 
serviço à Terra.

Realizada na unidade de Camaçari, 
o projeto foi desenhado conforme 
andamento das atividades e voltado à 
cultura e às necessidades específicas 
da fábrica e teve duração de nove 
meses. Além da disseminação do 
conceito, o projeto também ajudou 
na captação de ideias para projetos 
e iniciativas conectadas com as 
metas do plano de sustentabilidade 
e abordou exemplos práticos para 
incentivar a execução de ações dentro 
da empresa e na vida pessoal de cada 
colaborador. Está prevista a extensão 
nas demais unidades da Oxiteno.

Cadeia de Fornecimento: as iniciativas aplicação da economia circular na carteira de embalagens, projeto social com fornecedor da cadeia de renováveis e desenvolvimento de novas opções de transportes com menores emissões foram iniciadas em 
2021, porém serão finalizadas em 2022. Valorização da Força de Trabalho: as salas de amamentação em algumas plantas serão finalizadas em 2022. Iniciamos a implementação do plano de ação para a aumentar a representatividade dos PCDs, porém 
o mesmo continuará no próximo ano. Ética, Transparência e Integridade: discutidas e definidas as ações de controle para cumprimento da LGPD. A implementação deve acontecer em 2022. Econômico: margem de contribuição do mix de especialidades 
fechou o ano um pouco abaixo do resultado esperado para 2021. Segurança de Produto: a conclusão do relatório do projeto piloto de avaliação de risco acontecerá em 2022. Portfólio de Produtos: lançamento do guidebook acontecerá em 2022 após 
termino da verificação de terceira parte da metodologia.

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021
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Promover a sustentabilidade na cadeia 
de suprimentos da Oxiteno e criar 
relacionamentos comerciais estáveis e 
de longo prazo com os parceiros.

Destaques 2021

•  Lançamento do Novo Programa 
de Relacionamento com 
Fornecedores em abril de 2021

•  Revisão da Meta de 
Sustentabilidade pilar Cadeia  
de Valor

•  Realização de Assessment 
de Maturidade em Compras 
Sustentáveis da EcoVadis

•  Avaliação 87% dos fornecedores 
críticos na plataforma EcoVadis, 
com plano de ação para 
fornecedores abaixo de 45 
pontos 

•  Atualização da Política de 
Responsible Sourcing 

•  Melhoria no monitoramento de 
fornecedores da cadeia da palma

Palavra da equipe

O que contribuiu para o atendimento  
da meta 2021
“O engajamento dos compradores e o 
acompanhamento dos planos de ação juntos 
aos fornecedores foram essenciais. Outro 
ponto relevante foi o Novo Programa de 
Relacionamento com Fornecedores, que 
contempla a avaliação de sustentabilidade 
aplicada à cadeia de fornecimento como um dos 
requisitos para reconhecimento e premiação.”

Desafios futuros
“Precisamos de uma disseminação da cultura 
de sustentabilidade na cadeia de fornecimento 
para melhorar a performance de determinados 
fornecedores, além de uma maior atenção 
em determinados fóruns que vêm ganhando 
relevância, como Diversidade e Inclusão.”

Cadeia de Suprimentos

ESTRATÉGIA

Metas 2030

•  Ter ao menos 95% dos fornecedores 
críticos avaliados com o Ecovadis

•  Ter 100% dos fornecedores críticos 
avaliados com menos de 45 pontos 
no Ecovadis com um plano de ação e 
monitoramento estabelecido

85% 88%Esperado  
2021

Esperado  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

100% 100%

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021
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ESTRATÉGIA

Desenvolver um modelo de gestão que gere resultados superiores, 
valorize as pessoas e promova a evolução do ambiente de trabalho.

Valorização da força de trabalho

QUALIDADE DE VIDA

Metas 2030 

•  Obter um índice de favorabilidade de 
acordo com as melhores práticas  
de mercado*

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Metas 2030 

•  Assegurar o Equal Pay

81% 73%
Referência 
de mercado 
2021

Destaques

•  Lançamento do Vídeo Manifesto

•  Lançamento dos Grupos de Afinidade

•  Lives temáticas conectadas aos grupos existentes

•  Remodelação do Programa de Trainee & Estágio 2022

•  Projeto PCD

•  Site Oxiteno (página Together + Libras)

•  Assinatura do Pacto Global de Equidade de Gênero

•  Conquista da revalidação do Selo Étnico-Racial de Salvador

GESTÃO DE PESSOAS

Metas 2030  

•  Realizar o Ciclo de Performance e 
Carreira com 100% dos colaboradores

60% 94%

Destaques

•  Lançamento do Catálogo de Soluções 
para fortalecimento de PDIs

•  Realização do Ciclo de P&C

•  Lançamento do OxiTrainer

*Devido à pandemia, não foi realizada a pesquisa de 
clima nos anos de 2020 e 2021

Destaques

•  Ebook Qualidade de Vida em todas as regiões 

•  Programa de Apoio ao Empregado (saúde, 
psicológico, financeiro e jurídico)

•  Psicologia Viva: sessões de terapia online 
com desconto (titular e dependente)

•  Assessoria Nutricional e Esportiva

•  Programa de Gestantes (melhorias)

•  Sala Amamentação na unidade de Triunfo

•  Mulheres na liderança

Palavra da equipe

O que contribuiu para o  
atendimento da meta 2021
“O Ciclo de Performance & Carreira foi 
alavancado pelos esforços de líderes 
e da área de Recursos Humanos, que 
cuidaram das ações de performance, 
desenvolvimento e sucessão. Todos 
os funcionários foram convidados 
para treinamentos específicos sobre 
cada etapa do ciclo, para garantir 
o entendimento e aumentar a 
profundidade na execução.”

100% 92%

50% 47%

Esperado  
2021

Esperado  
2021

Esperado  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

Resultado 
Oxiteno 
2019
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Metas 2030 

•  10% de redução de consumo de água por tonelada produzida 
•  Alcançar 3,69 m³ por tonelada produzida em 2030

4,03 m3 3,99 m3
Esperado  
2021

Resultado 
2021 

Destaques
•  Workshop com os sites sobre consumos 

e emissões mais significativos (Camaçari, 
Mauá e Triunfo). Priorização de projetos 
para gestão de água, GEE, energia e 
resíduos

•  Aprofundamento sobre metodologia do 
WRI sobre áreas de stress hídrico

•  Definição e aprovação da Estratégia de 
Mudanças Climáticas

•  Guia de Sustentabilidade para gestão de 
resíduos, energia e GEE

•  Projeto de redução de geração de resíduos 
obsoletos e off-spec

•  Piloto de eficiência de consumo de energia 
elétrica

Palavra da equipe

O que contribuiu para o 
atendimento da meta 2021
“O contínuo engajamento das unidades 
e da liderança na priorização de 
projetos de curto, médio e longo prazo 
tem sido essenciais para o atingimento 
das metas do pilar de Meio Ambiente.”

Desafios futuros
“Para os próximos anos será importante 
aumentar a sinergia entre unidades 
que possuem projetos de sucesso 
nos temas de Meio Ambiente, 
possibilitando uma padronização das 
ações. Além disso,  precisamos conectar 
cada vez mais nossas estratégias à 
tecnologias mais sustentáveis, com 
interface aos temas de água, energia, 
gases de efeito estufa e resíduo.”

ESTRATÉGIA

•  Dobrar o consumo de água de reuso
•  Alcançar 1.615.052 m³ em 2030

954.349 m³ 803.238 m³
Esperado  
2021

Resultado 
2021 

530,24 toneladas de 
resíduos enviados 
para aterro

1.206,73 
toneladas de 
resíduos enviados 
para aterro

•  Zero aterro para resíduo industrial ao ano (exceto Uruguai)

Esperado  
2021

Resultado 
2021 

•  10% de redução na geração de resíduos por tonelada produzida
•  Alcançar 9,78 kg por tonelada produzida em 2030

10,67 kg/tonelada 
produzida

13,49 kg/tonelada 
produzida

Esperado  
2021

Resultado 
2021 

6,18 GJ/tonelada 
produzida

•  10% de redução no consumo de energia por tonelada produzida
•  Alcançar 5,74 GJ por tonelada produzida em 2030

6,26 GJ/tonelada 
produzida

Esperado  
2021

Resultado 
2021 

•  25% de redução de emissões de gases de efeito estufa por tonelada produzida
•  Alcançar 0,35 toneladas de CO

2
 por tonelada produzida em 2030

0,46 ton de CO2 
equivalente/tonelada 
produzida

0,401 ton de CO2 
equivalente/tonelada 
produzida

Esperado  
2021

Resultado 
2021 
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Estar entre as referências 
para a indústria química 
em Meio Ambiente nos 
países de atuação da 
Oxiteno com performance 
de classe mundial.

Meio ambiente



1,50 
taxa PSE

1,82  
taxa PSE

•  50% de redução na quantidade total de 
derramamento de produto químico

80,66  
ton.

112,80 
ton.

Estar entre as referências da indústria química em termos 
de segurança com performance de classe mundial.

Segurança

PESSOAS

Metas 2030 

•  Reduzir a taxa de acidentes OSHA  
(por milhões de horas trabalhadas)

• Alcançar 1,00 TRIR

Destaques

•  Projeto de Segurança Comportamental: planos de ação, 
módulos de capacitação, assessment Oxiteno USA e 
implantação do Comitê HSE na matriz

•  Introdução de metodologia Heat Map e fatores humanos

•  Desdobramento do Plano Diretor de Segurança

•  Campanha de Segurança das mãos

•  Lançamento de novas políticas: regras que salvam vidas, 
princípio de ouro, consequências

•  Revisão de diretrizes corporativas sobre Investigação e 
Análise de Eventos Indesejáveis em SSMA, Segurança nos 
Trabalhos com Eletricidade, Trabalho a Quente e Indicadores 
de Performance em SSMA. Migração da OHSAS 18001 para 
ISO 45001 e reforço do programa de Safety Moment 

•  Gestão da pandemia de Covid-19

1,90 
TRIR

3,12 
TRIR

Palavra da equipe

O que contribuiu para o  
atendimento da meta 2021
“Apesar do aumento da nossa taxa de 
frequência de acidentes registráveis, mais 
uma vez a gravidade desses eventos foi 
menor do que em anos anteriores, dando 
claras evidências de que todo o trabalho 
comportamental e de melhoria em nossos 
programas, procedimentos e instalações 
vem surtindo efeito. É notável que se fala 
muito mais de segurança hoje do que 
em um passado recente. É um processo 
sem volta e que busca o bem maior da 
empresa: a vida.”

PROCESSOS

Entregas/metas

•  Reduzir a taxa de acidentes (número de acidentes 
TIER I + TIER II 1.000.000/horas de exposição)

•  Alcançar Taxa PSE 0,50

Destaques

•  Finalizado 2o ciclo de PHA em Pasadena e Uruguai

•  Iniciado 3o ciclo em Camaçari, Mauá e Tremembé, 
utilizando ferramenta de HAZOP

•  Discussão de KPI´s proativos para gestão

•  Suporte no plano de acidentes zero (PAZ) Mercosul

•  Filiação da Oxiteno ao CCPS

•  Realização de auditorias de PSM no México

•  Implantação de ações de HHM

Palavra da equipe

Desafios futuros
“A chave do sucesso para o alcance de 
nossos objetivos está em entender que 
os procedimentos operacionais são 
baseados nas melhores práticas para 
evitar situações indesejáveis. Devemos ser 
disciplinados para identificar pequenas 
perdas antes de atingirem níveis com 
maiores consequências. Essa identificação 
antecipada ajudará a reduzir a quantidade 
total de material perdido diretamente e 
indiretamente na ocorrência de eventos de 
Nível 1 ou Nível 2.”

ESTRATÉGIA

Esperado  
2021

Esperado  
2021

Esperado  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 
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Sustentar a Cultura de Ética e Compliance com 
integridade e transparência de gestão.

Ética, transparência e integridade

Destaques

•  Divulgação do Código de 
Ética e Política Anticorrupção 
para os colaboradores dos 
Escritórios Internacionais

•  Comunicação do Código de 
Ética para todos os terceiros 
em atividade na companhia 
(coleta de termos de ciência)

•  Desenvolvimento de vídeo de 
Compliance para integração 
de recursos terceiros

•  Lançamento da Política 
de Conflitos de Interesse 
e Transações com Partes 
Relacionadas

•  Divulgação de temas de 
Compliance no Workplace

•  Implementação da Cláusula 
de Trade Control

90% 95%

•  100% dos funcionários treinados nos 
módulos de Ética e Compliance

Metas 2030  

•  Ter um Programa de Ética homogêneo e consistente em todas as regiões de operação

95% 99%

Aceitação dos termos do Código 
de Ética e Política Anticorrupção

•  Garantir um alto padrão pela 
avaliação dos stakeholders do 
Programa de Ética e Compliance

70 pontos na 
avaliação da 
Ecovadis para 
o Pilar Ética

80 pontos na 
avaliação da 
Ecovadis para  
o Pilar Ética

ESTRATÉGIA

Palavra da equipe

O que contribuiu para o  
atendimento da meta 2021
“O comprometimento e o engajamento de todos os 
colaboradores contribuíram para alcançarmos uma 
das metas de Sustentabilidade de 2021 no pilar de 
Ética, Transparência e Integridade. Temos convicção 
de que a chave para o sucesso vem sendo o 
trabalho contínuo de disseminação da Cultura de 
Compliance na Oxiteno; buscando incorporar cada 
vez mais o tema no dia a dia de cada colaborador.”

Desafios para o futuro
“Sabemos que ainda temos muito trabalho pela 
frente e continuaremos focados na conscientização 
do pilar de Ética, Transparência e Integridade para 
nossos colaboradores e parceiros de negócio, pois 
além de serem temas do nosso Plano Estratégico 
de Sustentabilidade para 2030, fortalecem os 
princípios e valores da empresa.”

Esperado  
2021 Esperado  

2021

Esperado  
2021

Resultado 
2021 Resultado 

2021 

Resultado 
2021 
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Destaques

•  Apesar do ano desafiador, tivemos 
aumento nas vendas e obtivemos 
margens fortes, resultando em 
uma melhora de rentabilidade da 
companhia

Destaques

•  Lançamento da ferramenta de controle das aplicações  
de uso de cada produto Oxiteno (Application Finder) 

•  Construção da ferramenta para criação do banco de  
dados de componentes e para emissão de relatório  
de segurança do produto Oxiteno 

•  Início da construção do banco de dados de perigos  
por componente 

•  Avaliação de risco piloto de 3 produtos mais relevantes 
nos segmentos Crop, HPC e Coatings na nova metodologia

Gerar valor aos acionistas através de retornos 
financeiros superiores ao custo do capital empregado.

Metas 2030 

•  Atingir 15% de retorno sobre o capital 
empregado (ROCE)

•  Margem de contribuição do mix de 
especialidades superior a 70% da margem de 
contribuição total da empresa (exceto EUA)

Econômico
Desenvolver produtos mais 
seguros para as pessoas e o meio 
ambiente e fornecer suporte aos 
clientes no uso dos produtos.

Segurança de produtos

10,5% 13,3%

64,6% 62,4%

Entregas/metas 2021

•  Ter 100% dos produtos perigosos mais 
relevantes avaliados pela metodologia 
de Gerenciamento de Riscos

3 produtos (avaliação piloto)

3 produtos

Palavra da equipe

O que contribuiu para o  
atendimento da meta 2021
“O empenho e trabalho 
conjunto de todas as equipes 
foram determinantes para 
superarmos diversos desafios 
em 2021 e entregarmos ótimos 
resultados. Apesar das pressões 
inflacionária em custos e 
incrementos fortes de preços 
nas cadeias de suprimentos e 
logística, a empresa aumentou 
vendas e obteve margens fortes, 
resultando em uma melhora de 
rentabilidade da companhia.”

Desafios futuros
“Para os próximos anos, temos o 
objetivo de consolidar o patamar 
de resultados alcançado, 
ampliando as especialidades no 
mix de vendas, e aumentar o 
retorno sobre o capital investido 
e a geração de valor da empresa.”

Palavra da equipe

O que contribuiu para o  
atendimento da meta 2021
“O ano de 2021 foi um marco importante para 
definir os procedimentos e estruturar os dados 
técnicos que irão direcionar o resultado das 
avaliações de risco planejadas para o portfolio 
Oxiteno. A análise de segurança do produto 
possui um processo robusto de classificação 
de perigos. Como parte do avanço no tema, a 
avaliação de risco, que é amplamente presente 
em guias internacionais, integrará a base para 
as decisões regulatórias dos produtos e suas 
aplicações.” 

Desafios futuros
“O maior desafio se inicia a partir de agora, 
pois começaremos a implementação do que 
foi planejado nos últimos dois anos com uma 
estratégia de trabalho que irá cobrir 5% dos 
produtos do portfólio considerados prioritários.”

Esperado  
2021

Esperado  
2021

Esperado  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021

18

ESTRATÉGIA



ESTRATÉGIA

PORTFÓLIO ATUAL

Metas 2030 

•  Avaliar 95% dos produtos mais relevantes em faturamento de acordo 
com a metodologia Portfolio Sustainability Assessment (PSA) 

Portfólio de produtos
Desenvolver soluções alinhadas às necessidades da sociedade em parceria 
com os clientes e que tenham impacto ambiental e social positivo.

Destaques

•  Adequação da ferramenta PSA para 
classificação do grau sustentabilidade para 
produtos já em fase de desenvolvimento

•  Treinamentos para líderes de projetos de 
P&D e respectivos gestores em todas as 
regiões 

•  Prototipagem de metodologia 
complementar para antecipar avaliação 
de sustentabilidade para fases iniciais dos 
projetos de desenvolvimento de produtos

PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO

Metas 2030 

•  Ter 100% dos produtos em 
desenvolvimento avaliados com a 
metodologia PSA (implementado em 2021, 
com lançamento oficial previsto para 2022)

Destaques

•  Desenvolvimento da ferramenta PSA online para automatização  
e gestão das avaliações

•  Desenvolvimento do Guidebook com a descrição do método

•  Ampliação das análises incluindo o segmento de Oil&Gas, além  
de HPC, CROP e P&C. cobrindo 50% do faturamento Oxiteno

•  Validação do método Oxiteno (PSA) pela KPMG em andamento, 
previsão de entrega para início de 2022

ACV

Metas 2030 

•  Através da ACV quantificar os impactos dos 
produtos e fornecer informações para o 
desenvolvimento de novas soluções

Destaques

•  Calculadora de CO
2
 em construção

•  QuickScan realizados em parceria  
com clientes

•  Início da construção do banco de  
dados de ACV Oxiteno, projeto Trainee 
com alguns produtos intermediários  
da Oxiteno

36 produtos 
avaliados

34 produtos 
avaliados

Avaliar 50% dos 
produtos mais 
relevantes em 
faturamento

Avaliar 50% dos 
produtos mais 
relevantes em 
faturamento

•  Ter 100% de planos de ação estabelecidos para produtos 
classificados com baixa performance pela metodologia

Palavra da equipe

O que contribuiu para o  
atendimento da meta 2021 
“Implementamos uma nova forma de 
gestão para garantir que os processos 
operacionais tenham fluidez nas rotinas 
das áreas envolvidas. Além disso, 2021 foi 
marcado pela escalabilidade do Portfolio 
Sustainability Assessment: foram 4 negócios 
da Oxiteno, 8 áreas envolvidas e mais de 
50 pessoas participando diretamente 
para classificar os produtos em aplicação 
do portfólio conforme a meta definida 
para o ano. Também foi o ano de adaptar 
e implementar a metodologia para 
classificar produtos ainda nas fases de 
desenvolvimento. Fechamos 2021 com 
todas as metas atingidas e conhecendo 
melhor nossos produtos.”

Esperado  
2021

Esperado  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 100% dos produtos classificados como 

Challenged pela metodologia PSA tiveram seus 
planos de ação estabelecidos

Resultado 
2021 
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UM JEITO ÚNICO DE FAZER QUÍMICA
103, 2, 103-3: INOVAÇÃO

Temos o compromisso de garantir que a cultura 

de inovação esteja presente em toda a companhia 

e que o tema seja reconhecido como uma 

ferramenta estratégica para o desenvolvimento 

de soluções nos mais diferentes contextos.

Pensar de forma sustentável significa inovar, fazer de um jeito 
único e ter a consciência de que podemos gerar impactos 
positivos por meio de nossas ações.

Acreditamos em nosso jeito único de fazer química, tratando a 
inovação como um tema transversal em toda a companhia e alinhada 
à nossa estratégia de sustentabilidade. Na Oxiteno, a área de Inovação 
é responsável por fomentar o tema nos diferentes setores da empresa, 
promover a integração interna e com o ecossistema externo, garantir 
a visão de futuro e mapear tendências, assim como, e viabilizar um 
modelo global e robusto de governança para gerenciamento de 
projetos de Pesquisa & Desenvolvimento, da ideação ao lançamento, 
em toda a companhia. 

por disponibilizar processos, ferramentas e indicadores que 
suportem boas práticas de gerenciamento dos projetos de 
P&D em toda companhia para garantir a priorização e alocação 
estratégica de recursos, a evolução dos projetos e o lançamento 
bem-sucedido de novos produtos, tecnologias e soluções em 
geral para o mercado.  

Para nós, a inovação é algo vivo e em constante processo de 
melhoria. Dessa forma, entre diversas outras ações, em 2021:

  Automatizamos nosso ranking de projetos de desenvolvimento 
de produtos, viabilizando uma rotina deatualização diária que 
facilita o monitoramento e suporta de forma mais dinâmica a 
priorização de recursos. 

  Implementamos o monitoramento de projetos por milestones
  Disponibilizamos novas métricas para gestão do pipeline, tais 
como tempo de vida útil dos projetos e mapeamento  
de cancelamentos.

  Lançamos dashboards de acompanhamento do portfólio  
de famílias de patentes. 

  Elaboramos junto com a área jurídica um modelo específico  
de contratopara a realização de provas de conceito  
com startups.

  Implantamos um novo processo de avaliação de propriedade 
intelectual para os projetos de inovação.

  Expandimos nosso conhecimento sobre o ecossistema de 
inovação Europeu, passando a interagir com novos países com 
foco em tecnologia e inovação.

  Implementamos um novo programa de bolsas do CNPq em 
parceria com universidades do Brasil para nossos projetos  
de inovação.

  Aumentamos em mais de 90% o número de contratos de 
parceria para inovação assinados, em relação ao ano anterior. 

Nossa estrutura é composta pela área de IMO (Innovation 
Management Office), responsável pela gestão de inovação e 
inovação aberta, incluindo temas como inteligência tecnológica 
e propriedade intelectual, parcerias com o ecossistema 
de inovação, startups, estratégia de futuro da inovação e 
plataformas de pesquisa avançada, além do pilar de cultura. 

Já a área de PMO (Project Management Office) é dedicada ao 
gerenciamento de projetos e do pipeline, sendo responsável 

11 colaboradores nas 
equipes de IMO e PMO

64 novos desenvolvimentos 
de produtos com venda 
iniciada no ano

14,1% de índice de inovação 
(relação entre resultados de 
desenvolvimentos dos últimos 5 
anos e a margem total da Oxiteno)

35 contratos de parceria 
assinados – 94,4% de crescimento 
em relação ao ano anterior

Atingimos a marca de 55 patentes 
concedidas e ativas em 14 países

Primeira patente verde 
concedida no Brasil

18 patentes depositadas e  
9 patentes concedidas em 2021

122 startups avaliadas, 8 provas de 
conceito realizadas e 4 contratadas 
como fornecedoras

12 novas bolsas do CNPq 
implementadas em conjunto com 
universidades brasileiras

IMPACTOS POSITIVOS

Rebeca Maria Neto
Bolsista
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LAB 4.0

Nosso Escritório de Gerenciamento de Inovação 
(IMO) participou do processo de desenvolvimento 
do projeto Lab 4.0, que foi acelerado no programa 
Jovens Inovadores em ODS do Pacto Global, e tem 
como foco a transformação digital dos laboratórios 
de Pesquisa & Desenvolvimento da companhia e o 
alinhamento de suas práticas aos ODS 9, 12 e 17. 

Como parte de um time multidisciplinar, o IMO 
contribuiu com uma visão de futuro e maturidade 
das tecnologias disponíveis, a prospecção de 
startups e possíveis parceiros e na condução 
do projeto a partir da metodologia de Design 
Thinking.

Além das entregas do mapa de maturidade dos 
laboratórios,  e roadmap de implantação de 
tecnologias, o time Oxiteno representou o Brasil ao 
apresentar os resultados do projeto no Young SDG 
Innovators Summit, um dos eventos globais da 
Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2021.

PRIMEIRA PATENTE  
VERDE INPI BR

Em 2021 atingimos uma grande 
conquista, a concessão da primeira 
patente verde da Oxiteno no Brasil, pelo 
programa Patentes Verdes do INPI. A 
proposta do programa prioritário de 
Patentes Verdes é possibilitar o exame 
acelerado para tecnologias relacionadas a 
mudanças climáticas e sustentabilidade. 
A proteção foi concedida para uma 
tecnologia desenvolvida pelo time de 
Crop Solutions, que possibilita maior 
sucesso na absorção de água pelas 
plantas, e entrou no programa pela 
categoria de agricultura sustentável 
– técnicas de irrigação. Com isso, 
alcançamos a concessão da patente em 
tempo recorde – 11 meses. Isso reforça 
o nosso foco em oferecer soluções que 
combinam inovação e sustentabilidade, 
nos posiciona como uma empresa 
inovadora e reforça a estratégia forte de 
propriedade intelectual da companhia 
no cenário brasileiro e mundial, além de 
mostrar o potencial dessa que é uma das 
principais inovações a serem lançadas 
pelo time de Crop Solutions.

Rafael Sobral Dezotti
Químico III 

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021A química que evolui o mundo3

21



Expandindo fronteiras
A sustentabilidade não tem fronteiras. E a inovação também não! Queremos compartilhar 
nosso jeito de fazer química e ampliar ainda mais o alcance de nossas soluções e de nossas 
iniciativas. Dessa forma, após uma avaliação de todo o ecossistema europeu de inovação, 
em 2021 iniciamos nossas interações com startups no exterior. Entre os principais avanços 
está a nossa participação, por meio do Centro de Inovação Sueco-Brasileiro (CISB), no Ignite 
Sweden. A iniciativa sueca promove a interação com o ecossistema de startups do país por 
meio de sessões de workshop e match making. Ao todo foram avaliadas 17 startups, sendo 
que parte delas possui tecnologia para iniciativas de médio e longo prazo na Oxiteno.

Também avançamos por meio do Business Finland, uma iniciativa pelo governo finlandês 
para financiamento de inovação que possui 40 escritórios em todo o mundo, incluindo o 
Brasil. A partir do contato, a Oxiteno já teve interações com 7 startups finlandesas, sendo 
que uma tecnologia já está em análise para realização de uma prova de conceito em 2022.

Mas esse movimento de expansão pede agilidade. Assim, também em 2021, o PMO 
desenvolveu uma nova ferramenta de gerenciamento por milestones - ou principais 
marcos. O objetivo é impulsionar o avanço contínuo do pipeline de projetos da companhia 
de forma mais visual, por meio de recursos que facilitem a identificação de qualquer 
impeditivo, melhorando o tempo de resposta e agilizando a conclusão dos projetos de 
Pesquisa & Desenvolvimento, bem como a disponibilização das soluções para o mercado.

PRÊMIOS EM 2021

Women in IP – AIPLA
Conquistamos o terceiro lugar na premiação que busca 
evidenciar a representatividade das mulheres como autoras nos 
pedidos de patentes.

Valor Inovação
A Strategy& e o Jornal Valor Econômico realizaram a 7a edição 
do Prêmio Valor Inovação Brasil 2021, um dos mais importantes 
rankings de inovação do país. Dentro do ranking setorial 
(Química, Papel e Celulose) a Oxiteno ficou com o 4o lugar 
(avanço de uma posição quando comparado com o ano anterior).

ICIS
Organizado pela Independent Commodity Intelligence Services 
(ICIS), a premiação ICIS Innovation Awards reconhece empresas 
que mostraram alto grau de inovação em produtos e processos 
relacionados a iniciativas sustentáveis. A Oxiteno participou pela 
primeira vez em 2021 e foi reconhecida como uma das empresas 
finalistas na categoria “Best Process Innovation”.

100 Open Startups
O prêmio destaca anualmente as startups mais atraentes para o 
mercado corporativo e as empresas líderes em open innovation 
com startups. Na edição de 2021 a Oxiteno foi reconhecida e 
ficou no TOP 5 do setor Indústria Química, reconhecendo as 
evoluções e avanços que o tema tem tido dentro da empresa.

ACELERAÇÃO E PARCERIAS

Participamos pela primeira vez como  
co-sponsor na sétima edição do Braskem 
Labs, um programa de aceleração de startups 
criado em 2015 para impulsionar negócios 
inovadores e sustentáveis a partir da química 
e/ou plástico. Na edição de 2021, atuamos 
em conjunto com o time do Braskem Labs 
(Braskem + Quintessa + Co-sponsors) no 
processo seletivo, bem como na mentoria de 
uma das startups escolhidas. Além disso, a 
Oxiteno também participou de uma rodada 
de conversas, interagindo com 14 startups. 
Destas, uma está em processo interno de 
estudos para elaboração de uma prova de 
conceito em 2022.

Em outro processo de conexão com o 
ecossistema de Startups, participamos da 
primeira edição do Lab Vendas XP, programa 
patrocinado pelo SEBRAE, que tem por 
objetivo gerar conexões entre grandes 
empresas e startups de base científico-
tecnológica das universidades brasileiras. Já 
com o FIEMG Lab, hub de inovação aberta, 
fruto da parceria entre o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL) e a Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (FIEMG), participamos 
de sessões de Speed Dating, onde startups  
pré-selecionadas apresentam seus produtos/
serviços e a indústria pode interagir para 
esclarecimentos de dúvidas, gerando novas 
conexões e possibilidades de novas provas  
de conceito.

No pilar cultura de inovação, trabalhamos na realização de novas sessões do Innovation 
Day, onde trazemos convidados externos para sessões de interação em temas de 
inovação com nossa liderança e colaboradores. Em 2021 abordamos os temas de 
Inovações Criadoras de Mercado, Inovações Sociais e Perfil Intraempreendedor. Além 
disso, participamos de diversas premiações para trazer maior reconhecimento interno 
e externo:
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Responsabilidade na forma de agir
102-16, 103-2, 103-3: Anticorrupção

4

Valdecir Pacolla
Operador de movimentação
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Vivenciamos o propósito de nossa marca com 
integridade e conexão. E isso inclui uma atuação 
responsável e consciente na forma como fazemos 
negócio e como atuamos com nossos públicos 
de interesse. Ética, Transparência e Integridade são 
temas que fazem parte de nosso Plano Estratégico 
de Sustentabilidade 2030 e que sustentam nosso 
pilar de governança corporativa. Dessa forma, 
trabalhamos dentro de uma sólida estrutura 
que adota as melhores práticas de mercado, 
reconhecidas por sua transparência e ética.

Somos parte da Ultrapar Participações S.A. (Ultra) 
– uma sociedade anônima de capital fechado – 
e como tal integramos a estrutura e o modelo 
de governança da controladora. Mas muito 
além disso, os valores que regem a governança 
corporativa são parte de nossas ações diárias e 
pautadas pela valorização do diálogo aberto e da 
comunicação clara e confiável.

Essa forma de agir também é reflexo de Código 
de Ética e demais políticas que apoiam nosso 
Programa de Ética e Compliance. Para garantir 
o cumprimento das diretrizes do programa, a 
Oxiteno desenvolve e implanta controles que são 
reportados e monitorados pela Diretoria de Riscos, 
Compliance e Auditoria (DRCA) do Grupo Ultra e 
pelo Conselho de Administração, hoje composto 
por 11 membros – sendo 6 independentes, com 
mandato até agosto de 2023. Da esquerda para a direita: 

Alice Bruun Hoyer, gerente de negócios  
de Crop Solutions
Anggrainie Tielens, coordenadora local e de RH
Kurt Koninckx, gerente geral
Natalija Horvat, Coordenadora de Suprimentos
Andrey Petrochenko, gerente de HPC
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ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO

Desde 2017, a Oxiteno conta com uma estrutura organizacional 
estruturada em três regiões (Mercosul, MAC e Estados Unidos) e com 
o apoio de diretorias transversais de atuação global que reportam 
diretamente ao presidente.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

102-18

Os presidentes de todas as companhias do Grupo – Oxiteno, Ultragaz, Ultracargo, 
Ipiranga e Extrafarma - integram a diretoria-executiva, assim como o diretor-financeiro 
e de relações com investidores da controladora. Essa estrutura é também apoiada pelos 
comitês de Auditoria e Riscos, Pessoas, Estratégia e Conduta, além do Conselho Fiscal.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ultrapar (holding do Grupo Ultra)

Comitê de  
Pessoas

Comitê de  
Auditoria e Riscos

Comitê de  
Estratégia

Conselho Consultivo

CSC Afiliadas 
e JVS

Presidente
n

João Parolin

Gerente de Relações 
Institucionais

n

Frederico Marchiori

25

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021Responsabilidade na forma de agir4

Diretora  
Global de 

Marketing & 
Inovação

n

Andrea 
Campos 
Soares

Diretor Global 
de Tecnologia 
e Excelência 
Operacional

n

Flavio  
Cavalcanti

Diretora 
Global de 

Administração 
e Controle

n

Fabiana Dias

Diretora  
Global de 
Recursos 
Humanos

n

Simone 
Albuquerque

COO 
Mercosul

n

Anna Paula A. 
Dacar Aron

COO 
MAC

n

Carlos Brasil

COO 
EUA

n

Alberto Slikta

https://ri.ultra.com.br/


+ CONSCIÊNCIA
102-17, 406-1, 103-2, 103-3

Pautados em nosso nosso Código de Ética, adotamos valores 
que promovem o respeito à diversidade e aos direitos humanos. 
Realizamos ações de prevenção e combate a qualquer tipo 
de desrespeito, assédio, ofensa, preconceito ou discriminação, 
sempre em busca de um ambiente de trabalho saudável e 
motivador para os nossos colaboradores.  Observamos as leis e 
regulamentos aplicáveis e repudiamos qualquer tipo de prática 
ilegal, antiética ou que contrarie nossos valores e princípios. 

Por meio do Canal Aberto, todos os casos recebidos são 
avaliados por uma consultoria independente, que garante 
a confidencialidade e a imparcialidade da avaliação. Após 
a apuração dos relatos recepcionados, há planos de ação 
adotados para mitigar o evento ocorrido e processos de 
acompanhamento dos resultados e das pessoas envolvidas 
na denúncia. Do total de casos de discriminação da Oxiteno 
recebidos em 2021, um foi considerado parcialmente 
procedente, tendo planos de ação já implementado. Um foi 
considerado não procedente e um está sob apuração.

A estrutura do Ultra apresenta um comitê de 
riscos que abrange todos os negócios, e a Oxiteno 
internamente conduz avaliações específicas focada 
em suas operações. Em 2021 foi iniciada a construção 
de sua estratégia para enfrentamento às mudanças 
climáticas. O trabalho realizado foi dividido por fases, 
começando pela análise das principais fábricas e 
processos contribuintes para as emissões de gases 
de efeito estufa, projetos de otimização e melhorias 
de processo, substituição de equipamentos e novas 
fontes de matéria-prima e energia. Além disso, foi 
realizado um estudo preliminar sobre possíveis riscos 
financeiros atrelados a mudança do clima e também 
a internalização do conceito de precificação de 
carbono.

CANAL ABERTO ULTRA

Disponível para os públicos interno e externo 
da empresa. As ligações são gratuitas.

Portal: www.canalabertoultra.com.br

Brasil: 0800-701-7172

Estados Unidos: 1-800-880-6491

México: 800-099-0646

Uruguai: 000-416-205-2740

2o passo - Workshops com áreas da 
engenharia e plantas industriais para 
identificação de projetos de curto, médio 
e longo prazo para redução potenciais das 
emissões de GHG, que majoritariamente se 
concentram na geração de vapor, energia 
elétrica e processos químicos reacionários. 
Ao todo foram mais de 100 projetos 
identificados e os principais para atingimento 
das metas foram priorizados até 2030.

1o passo - Identificação das 
unidades industriais mais 

contribuidoras para geração 
de gases de Efeito Estufa.

3o passo - Iniciado estudo para identificação 
de riscos financeiros à Oxiteno relacionados a 
mudança do clima. Baseado nas orientações 
do TCFD e melhores práticas de mercado, 
foram mapeados riscos físicos, ou seja, 
aqueles que fisicamente podem impactar 
as operações, a exemplo de tempestades, 
furacões, nevascas e escassez hídrica, assim 
como os riscos de transição, que estão 
relacionados aos movimentos e esforços 
dos mercados para contenção da elevação 
da temperatura e refletem, por exemplo, em 
políticas públicas, regulação do mercado e 
taxação das emissões de carbono. Ao longo de 
2022 o estudo será refinado com perspectivas 
de abertura de planos de ação para os casos 
considerados com alto grau de risco para o 
negócio da Oxiteno.

4o passo - A implementação do conceito de 
Precificação de Carbono para tomada de 
decisão de novos investimentos tem objetivo  
ampliar a visibilidade do retorno financeiro 
além do modelo tradicional. A ideia é que os 
projetos de maior investimento da Oxiteno 
passem a incluir o potencial total de carbono 
emitido pelo equipamento e/ou operação e o 
valor do potencial custo da tonelada emitida.  
Essa é uma medida preventiva e preparatória 
frente aos avanços globais de mercados 
regulado de carbono e taxação sobre as 
emissões das empresas. A iniciativa deverá ser 
pilotada a partir de 2022. 

+ ANÁLISE DOS POTENCIAIS 
RISCOS CLIMÁTICOS
102-11, 102-15

FASES DA CONSTRUÇÃO 
DA ESTRATÉGIA DE 

ENFRENTAMENTO AOS 
RISCOS CLIMÁTICOS

201-2
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A sustentabilidade de nosso negócio 
está estreitamente ligada à forma 
ética e íntegra como agimos. Assim, 
dentro de nosso programa de Ética e 
Compliance, adotamos diretrizes rígidas 
para conduzir todas as nossas atividades 
nacionais e internacionais de forma 
transparente e por meio de políticas 
internas que abordam temas como 
anticorrupção, práticas concorrenciais, 
prevenção e combate ao assédio, 
conflitos de interesse.

Todos esses temas são abordados em 
nosso Código de Ética, documento 
revisado no final de 2017 que orienta a 
conduta dos integrantes da Companhia 
e de seus representantes do público 
externo. Estas diretrizes são aprovadas 
pelo Conselho de Administração e 
servem de base para o treinamento dos 
mais de 16 mil funcionários do Grupo 
Ultra, além de serem referência para a 
aplicação de consequências em casos 
de desvios de conduta. Nosso Código 
de Ética é também aplicável a todos os 
nossos fornecedores e prestadores de 
serviços e disponibilizado aos terceiros 
como forma de ciência; conscientizando 
e fortalecendo os princípios e valores da 
Oxiteno.

+ ÉTICA E COMPLIANCE
103-2, 103-3: ética, transparência e integridade

205-2

Comunicação sobre combate à corrupção 
[205-2]
Empregados (total) 99,1%

Presidência 100,0%

Direção 100,0%

Gerência 98,9%

Coordenação 99,4%

Administrativo 98,5%

Operacional 99,5%

Parceiros de negócios 16,9%

Treinamento sobre combate à corrupção  
[205-2]
Empregados (total) 94,3%

Presidência e direção 100,0%

Gerência 95,1%

Coordenação 96,8%

Administrativo 94,6%

Operacional 93,5%

AVALIAÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO

Para Operações foram consideradas todas as 20 unidades 
da Oxiteno que possuem fornecedores ou clientes 
cadastrados. Os cinco escritórios internacionais (China, 
Argentina, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos) passaram a 
ser desconsiderados como unidade operacional por não ser 
aplicável cadastro de clientes e fornecedores, já que eles 
apenas representam vendas ou compras que serão 
contempladas nas unidades fabris. No ano de 2021 foram 
realizadas aproximadamente 1.511 pesquisas reputacionais 
com índice de aprovação de 99%.

Os riscos de corrupção são abrangidos na Política 
Anticorrupção, estando dentre os principais: os 
relacionamentos com agentes públicos, a contratação  
de antigos agentes públicos, as licitações e e contratos  
com agentes públicos e procedimentos de doações, 
patrocínios e contribuições políticas. Este mapeamento  
é importante no combate a corrupção e auxilia na 
mitigação dos riscos.

A Gerência de Processos e 

Controles Internos atua na 

avaliação e monitoramento 

dos controles internos, se 

reportando-se à Diretoria 

Global de Administração e 

Controle da Oxiteno e para a 

Diretoria de Riscos, Compliance 

e Auditoria do Grupo Ultra.

Em 2021, 75% das unidades 

foram submetidas às 

avaliações de riscos 

relacionadas à corrupção, 

sendo que nenhum caso 

foi confirmado. No ano, 

também foram realizadas 

aproximadamente 1.511 

pesquisas reputacionais, com 

índice de aprovação de 99%.
205-1, 205-3

É obrigatório que todos os colaboradores 
conheçam e façam a adesão aos documentos 
corporativos. Os treinamentos ficam disponíveis 
na plataforma OxiEducation e podem ser 
acessados a qualquer momento. Também 
realizamos de forma constante campanhas de 
conscientização a respeito de todos os temas do 
Programa de Ética e Compliance. Em 2021 não 
houve nenhum caso confirmado de corrupção.

Leomar Ramos  
da Silva - Motorista
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2019 2020 2021

Total de operações (unidades) 
da organização 20 20 15

Número de operações 
(unidades) avaliadas quanto 
a riscos relacionados à 
corrupção

15 15 15

% da operação 75,0% 75,0% 100,0%

205-1



Resultados que constroem o futuro
103-2, 103-3: Performance econômica
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O ano de 2021 foi repleto de desafios 
para a Oxiteno, mas também foi um ano 
de resultados sólidos e positivos, com 
uma melhoria substancial em nossos 
retornos de capital e na satisfação de 
nossos clientes. Fechamos o período 
com um volume total de vendas 3% 
superior em 2020, com um total de  
779 mil toneladas, impulsionados 
principalmente pelos segmentos de 
agroquímicos, tintas e vernizes, além  
de maiores vendas nos Estados Unidos.

Devido ao maior volume de vendas e do 
aumento dos preços médios em dólar, 
nossa receita líquida foi de R$ 7.103 
milhões, um aumento de 36% em 
relação ao ano anterior. Alcançamos um 
patamar recorde de EBITDA de R$ 1.104 
milhões, crescimento de 75% sobre o 
ano anterior, explicado pelo maior 
volume de vendas e melhores margens,

Em 2021, investimos R$ 287 milhões, 
direcionados principalmente à 
manutenção e segurança das operações 
nas unidades produtivas, além de 
projetos de tecnologia da informação.

DE CASA NOVA

Em agosto de 2021, a 
Ultrapar Participações S.A. 
(B3: UGPA3; NYSE: UGP, 
“Ultrapar”) anunciou a assinatura do contrato para  
a venda de sua participação na Oxiteno para a 
Indorama Ventures Public Company Limited por  
um valor total de US$ 1.300 bilhão. A venda da 
Oxiteno para a IVL faz parte de uma readequação  
de portfólio da Ultrapar. 

A aquisição traz diversas oportunidades de 
crescimento para o negócio e para a atuação de 
ambas as companhias na América Latina, 
especialmente em nicho de alto valor como cuidados 
pessoais e domésticos, agroquímicos, revestimentos e 
petróleo e gás. Além disso, o compromisso das 
empresas com em inovação e sustentabilidade deve 
acelerar o desenvolvimento de ambos os temas. 

Demonstração de resultado do exercício
IFRS - em reais mil
 2020 2021
 
 Receita líquida 5.210.704 7.102.771
 
 Mercado interno 3.586.400 4.900.374
   Commodities 344.701 403.425
   Especialidades Químicas 3.241.698 4.496.949
 
 MERCADO EXTERNO 1.777.806 2.378.616
   Commodities 12.988 34.768
   Especialidades Químicas 1.764.817 2.343.847
 
Cash flow hedge dos bonds (153.502) (176.219)
 
 Custo dos produtos vendidos (4.188.711) (5.540.773)
   Variável (3.501.628)  (4.724.611)
   Eteno (819.244)  (1.358.764)
   Outros (2.682.384)  (3.365.847)
   Fixo (485.765)  (586.609)
   Depreciação e amortização (201.317)  (229.553)

 Lucro bruto 1.021.993 1.561.998

 Despesas operacionais (819.599) (968.248)
 Vendas e comerciais (470.965)
 Gerais e administrativas (497.283)
 
 Outros resultados operacionais 159.156 27.848
 
 Resultado na venda de bens (5.625) (915)
 
 Lucro (prejuízo) operacional 355.925 620.684
 
 Equivalência patrimonial 402 34

Demonstração de resultado do exercício
IFRS - em reais mil
 2020 2021
 
 EBITDA 784.892 1.103.727
 Total de depreciação e amortização 275.063 306.791
  Custo dos produtos vendidos 229.553
  Despesas com vendas e comerciais 2.266
  Despesas gerais e administrativas 74.972
 
 Cash flow hedge dos bonds 153.502 176.219

 Volume de vendas 753.368 779.487
 
 Mercado interno 534.742  551.339
   Commodities 125.975  100.417
  Especialidades Químicas 408.767  450.921

 Mercado externo 218.627  228.148
   Commodities 3.799  7.532
   Especialidades Químicas 214.827  220.615
 
 Preços - R$/ton 6.917 9.112
  
 Mercado interno 6.707  8.888
   Commodities 2.736  4.017
   Especialidades Químicas 7.930  9.973
  
 Mercado externo 8.132  10.426
   Commodities 3.419  4.616
   Especialidades Químicas 8.215  10.624
 
 Lucro bruto/ton 1.357  2.004
 Lucro operacional/ton 472  796
 EBITDA/ton 1.042  1.416
 
 Margem bruta % 19,6% 22,0%
 Margem ebitda % 15,1% 15,5%

201-1

As informações financeiras abertas a mercado, completas e auditadas, 
podem ser encontradas no site da Ultrapar, na área de investidores:  
http://ri.ultra.com.br

http://ri.ultra.com.br
https://ri.ultra.com.br/


Em 2021, o faturamento do Mercosul 

chegou a R$ 6,1 bilhões
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MERCOSUL 

+ INTELIGÊNCIA DE DADOS

No primeiro semestre de 2021, a Oxiteno 
iniciou uma prova de conceito com a CUBi, 
startup de gestão energética, cujo objetivo foi 
a realização da gestão inteligente dos dados de 
eficiência energética na unidade Oleoquímica 
de Camaçari. As análises e resultados 
apresentados pelo software da startup 
ajudaram na identificação de oportunidades 
de economia de energia de cerca de  
R$ 400 mil dentro do processo da planta. 

Além disso, foi verificado o potencial do 
software como ferramenta relevante na 
tomada de decisões mais assertivas e 
automatização da análise de dados do local 
em tempo real. Essa iniciativa está alinhada ao 
Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 
e foi impulsionada pelos times de Inovação, 
Sustentabilidade, Automação e Engenharia e 
Operação da Oleoquímica.

+ INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Concluímos uma prova de conceito com 
a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) 
da X-Machina para o monitoramento 
em tempo real dos fluídos em um 
processo de fabricação na planta de 
Mauá. A ação permite o diagnóstico de 
conformidades, gerando alertas e relatórios 
de desempenho da operação, sem a 
necessidade de coleta de material.

A tecnologia foi validada pelo time de 
Automação da Oxiteno, que identificou 
melhora na qualidade dos produtos, 
otimização de custos e redução de 
desperdícios de material (descarte e 
reprocesso). Com sucesso da prova de 
conceito, a tecnologia foi implantada na 
planta de Mauá e atualmente está sendo 
estudada sua aplicação em diferentes 
processos produtivos de outras unidades 
da Oxiteno no Brasil.

As operações do Mercosul tiveram 
um ano complexo do ponto de 
vista operacional devido às paradas 
programadas para a manutenção 
nas plantas de Camaçari e Mauá, 
que haviam sido postergadas 
devido à pandemia da Covid-19. 

Mesmo com a melhora nos casos 
a partir do início da vacinação, a 
preocupação com a segurança 
e com o cumprimento dos 
protocolos sanitários foram 
elevadas ao máximo – incluindo 
desde o transporte até a 
alimentação de terceiros, além de 
centenas de testagens para evitar o 
ingresso de pessoas contaminadas 
nas unidades. Apesar de todos 
os desafios, conseguimos passar 
por esses processos sem grandes 
problemas ou atrasos graças à 
disciplina de planejamento e do 
comprometimento de toda a 
equipe.

Outro efeito da pandemia que se 
mostrou uma oportunidade para 
as operações no Mercosul foram as 

quebras nas cadeias logísticas, com 
a redução do fluxo de navios e das 
rotas marítimas e o consequente 
atraso na chegada de matérias-primas 
e produtos importados. Mas por 
termos uma grande produção 
local e um processo de compras e 
logística pautado pela eficiência, 
com o aquecimento do mercado, 
clientes que antes apostavam na 
importação de insumos e produtos, 
passaram a entender a importância 
e olhar mais para o mercado 
regional – o que trouxe um efeito 
positivo para a Oxiteno em setores 
como o agrícola, de produtos de 
higiene e limpeza, dentre outros.

Com isso, ao longo de 2021, 
algumas unidades industriais 
trabalharam com a capacidade 
tomada, fazendo com que as 
operações do Mercosul superassem 
os resultados planejados. Resultado 
também fruto da credibilidade 
conquistada pela companhia 
junto aos clientes e pelo trabalho 
constante na busca pela excelência 
comercial e operacional.



Scale-up em tempo recorde de um novo surfactante 

para a indústria de defensivos agrícolas: 3 meses 

entre a chegada da primeira amostra de matéria-

prima no laboratório de Hattiesburg e a entrega do 

primeiro vagão de produto fabricado em Pasadena.

Em 2021, o faturamento 

dos Estados Unidos foi 

de R$ 656 milhões e a 

operação registrou seu 

primeiro trimestre de 

resultados positivos.

Em 2021, o  

faturamento  

do MAC foi de  

R$ 458 milhões
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ESTADOS UNIDOS 

Um dos eventos mais marcantes para 
a unidade dos Estados Unidos foi a 
tempestade de inverno que atingiu 
fortemente o Texas em fevereiro de 2021, 
causando graves impactos em toda a 
região. Apesar da preparação prévia da 
planta, a interrupção do fornecimento de 
energia elétrica, gás natural e utilidades 
por vários dias, em meio à severa onda 
de frio, causou danos na infraestrutura do 
site devido ao congelamento da água e 
soluções aquosas de todos os sistemas 
de operação da indústria local. Apesar da 
gravidade da situação, não houve nenhum 
vazamento para o ambiente.

Na Oxiteno, ao longo de aproximadamente 
dois meses, toda a equipe trabalhou de 
forma incessante para colocar a operação 
de volta à normalidade. A atenção inicial 
foi toda para segurança de processo, 
pessoas e do meio ambiente, com a 
detecção de que não houve nenhuma 
perda de produto ou vazamentos.

Em termos de segurança de processo, a 
unidade planeja implementar projetos de 
backup elétrico em equipamentos e serviços. 
O fornecedor de eletricidade local também 
está planejando implementar medidas que 
evitem o congelamento e não interrompam o 
fornecimento de eletricidade.

Além do impacto no site, os funcionários 
da empresa também passaram por difíceis 
momentos em suas casas, sem energia, água 
e aquecimento. De nossa parte, oferecemos 
aos colaboradores um adiantamento de salário 
para que pudessem reconstruir os danos sem 
ter que esperar pelo pagamento dos seguros 
residenciais.

Com a fábrica de volta à operação, tivemos 
uma grande demanda de nossos clientes 
e passamos a trabalhar com um estoque 
quase zero de produtos. O gerenciamento 
cuidadoso do supply chain passou a ser 
uma prioridade fundamental. Toda a 
estrutura logística da América do Norte 
está sobrecarregada, levando a atrasos e 
diminuição e confiabilidade de transporte. 
Neste tópico, houve um esforço muito 
grande de desenvolvimento de fornecedores 
alternativos locais. 

Apesar de todos esses desafios, e da 
continuação das ondas de Covid-19 na região, 
o negócio da Oxiteno USA cresceu e o esforço 
de inovação, diferenciação e entrada em 
novos clientes continuou de forma acelerada.

MAC  

Em 2021, as operações de 
MAC continuaram sofrendo 
impacto da inconsistência no 
fornecimento local de matéria-
prima. Com isso, houve um 
processo ajustes estratégico 
na forma de operação das 
plantas e no foco de produção, 
com a priorização de produtos 
exclusivos da unidade e que 
também traziam maior valor 
agregado para a empresa e para 
os clientes. 

Um ponto de destaque é a 
expansão de negócios na 
indústria farmacêutica e de 
alimentos. As certificações que as 
unidades produtivas da Oxiteno 
já possuem, permitem uma 
atuação maior e mais focada 
nesses dois segmentos mais 
regulados do mercado e colocam 
a companhia em vantagem 
competitiva na região.



UM JEITO ÚNICO DE FAZER QUÍMICA
103-2, 103-3

Pensar a química de uma forma diferente, conectada com as necessidades 
do hoje, mas sem deixar de lado os impactos positivos que podemos – e 
queremos – gerar no futuro. Hoje somos líderes na produção de tensoativos e 
especialidades químicas, desenvolvendo soluções para os mercados de Crop 
Solutions, Home Care and I&I, Personal Care, Coatings, Oil & Gas, Industrial 
Applications, Functional Fluids, Nutrition & Health. Estamos presentes em 
diversos mercados e, em todos eles, buscamos alinhar a gestão de nosso 
portfólio de produtos sob a ótica do desenvolvimento sustentável.

Como parte da estratégia de desenvolver produtos mais sustentáveis, 
alinhados às necessidades dos clientes e da sociedade, foi desenvolvida 
uma metodologia a partir das melhores práticas de mercado e baseada nos 
direcionadores do Portfólio Sustainability Assessment (PSA), do World Business 
Council For Sustainable Development (Conselho Empresarial Mundial para 
o Desenvolvimento Sustentável), em 2021 analisamos o desempenho de 
sustentabilidade de produtos estratégicos em nosso portfólio existente para 
os segmentos HPC, CROP, Coating e Oil&Gas, com o objetivo de conhecer 
os pontos fortes do nossos produtos e implementar planos de ação que 
impulsionem melhorias àqueles classificados com baixa performance. A 
metodologia e o processo interno de avaliação estão passando por validação 
de terceira parte. A expectativa é que a comunicação de todo o método e 
resultados seja feito aos stakeholders em 2022.

Ainda em 2021 a metodologia foi adaptada para a visão de produtos em 
desenvolvimento, esta ação tem o objetivo de garantir que o portfólio atual 
de produtos da Oxiteno seja sempre alimentado com desenvolvimentos 
devidamente classificados em Sustentabilidade, permitindo, também, 
o monitoramento da carteira de projetos e das respectivas soluções 
desenvolvidas sob esse quesito. Com essa iniciativa, passaremos a ter clara 
visibilidade da aderência de novos desenvolvimentos às estratégias de 
Sustentabilidade da Oxiteno, ampliando o poder de gestão sob o portfólio 
de soluções da empresa. Para 2022, a expectativa é gerar o primeiro 
diagnóstico da classificação em Sustentabilidade de nossos lançamentos a 
partir da metodologia oficial da Oxiteno.

Nossa meta é que, em 2022, pelo menos 50% dos 

produtos relevantes em faturamento sejam avaliados 

nas questões de sustentabilidade. Para 2025, essa meta  

é de 90%. Atualmente, a Oxiteno possui um portfólio 

com mais de 700 produtos e 3 mil aplicações.

A avaliação do PSA é feita por meio de um questionário qualitativo e 
quantitativo composto por 26 critérios ambientais, sociais e econômicos, 
que analisam o produto em aplicação em diferentes etapas de sua 
existência - desde características intrínsecas, o processo de fabricação 
e uso do produto em nosso cliente ou mesmo no cliente final.  
Dependendo do nível de performance, o produto deverá ter um plano 
de ação para adoção de medidas de controle ou, até mesmo em um 
cenário de avaliação positiva, ter suas vendas alavancadas.

Também como parte da estratégia de produtos mais sustentáveis, a 
Oxiteno mensura os impactos ambientais de seus produtos e processos 
por meio de Avaliações do Ciclo de Vida, metodologia regida pelas 
normas ISO 14040 e 14044, que quantifica os impactos ambientais, 
desde a extração das matérias-primas, passando pelas etapas de 
fabricação, distribuição e uso, até seu descarte final. Os resultados 
da análise podem ajudar a companhia na decisão de escolha de 
rotas tecnológicas e matérias-primas com menor impacto. Também 
realizamos análises “Quick Scan”, uma avaliação que, da mesma forma, 
considera o racional da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), porém com 
um escopo de análise reduzido. O objetivo principal é ter uma resposta 
rápida que direcione a tomada de decisão para implementar processos 
com menor impacto ambiental. Geralmente as avaliações têm maior 
foco em processos operacionais internos ou logísticos, como a troca de 
modais de transporte ou de embalagens.

Gilmar Moral da Silva
Estagiário 
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100% 
100% de nossos novos produtos passaram 

pela avaliação de perigos conforme os 

critérios estabelecidos pelo GHS (Globally 

Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals). 
416-1

Em 2021 desenvolvemos o 

um projeto de mapeamento 

de todas as aplicações  

dos produtos Oxiteno 

consolidada em uma  

única plataforma. 

Aplication Finder,

Novos produtos
Além da metodologia PSA, para a construção 
de um portfólio cada vez mais sustentável, 
trabalhamos por meio de direcionadores 
que focam no desenvolvimento de soluções 
alinhadas às necessidades de nossos clientes, 
sempre em busca do menor impacto ambiental 
e social, além do uso eficiente de recursos de 
acordo com cada segmento de atuação.
201-2
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+ CROP SOLUTIONS

Nossos produtos são pensados para aumentar a produtividade 
sem ampliar as áreas plantadas, auxiliando na potencialização 
do desempenho de ingredientes ativos no campo. Com uma 
equipe especializada, além de possuir um amplo portfólio 
de produtos, esse segmento também desenvolve produtos 
sob demanda, com aplicações mais precisas, eficazes e 
sustentáveis.

O que fazemos? 
Trabalhamos para desenvolver soluções que vão das 
sínteses ao campo, trazendo novos produtos para 
formulações de agroquímicos, adjuvantes de calda, 
biológicos e nutrientes que gerem benefícios aos clientes e ao 
agricultor em produtividade no campo. Nosso compromisso 
com sustentabilidade está presente no desenho de soluções 
que impactem positivamente na segurança das pessoas e do 
meio ambiente na indústria e no campo. 

NA QUÍMICA DA OXITENO  
VOCÊ ENCONTRA O FUTURO
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Franci Lourdes de Sousa Leal
Pesquisador Rd Jr

https://oxiteno.com/br/pt-br/market/crop-solutions/


+ HOME CARE AND I&I

Sempre buscando inovações que apresentem maior 
rendimento e menor impacto ao meio ambiente, o segmento 
de Home Care and I&I trabalha junto com seus clientes no 
desenvolvimento de produtos customizados e a partir de 
matérias-primas renováveis para os cuidados com a roupa, a 
louça e limpeza de superfícies.  

O que fazemos? 
Tensoativos mais suaves e não sulfatados que 
causam menos irritação na pele e preservam 
os tecidos, além de soluções que viabilizam o 
desenvolvimento de produtos concentrados.

NA QUÍMICA DA OXITENO  
VOCÊ ENCONTRA O FUTURO

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021

35

5 Resultados que constróem o futuro

https://oxiteno.com/br/pt-br/market/home-care-na-ii


+ PERSONAL CARE

O autocuidado é essencial para promover o bem-estar 
em qualquer ocasião. Por meio de nosso segmento de 
Personal Care, desenvolvemos junto com nossos clientes 
diversos produtos de cuidados pessoais e 
higiene que vão desde cuidados com a pele, 
cabelos, banho e proteção solar, sempre 
trazendo a inovação e a sustentabilidade para 
cada projeto.

O que fazemos?
Modificadores reológicos para shampoos e sabonetes 
líquidos; emolientes para desodorantes, protetores 
solares, colorações e tratamentos capilares; surfactantes 
de alta compatibilidade e suavidade.

NA QUÍMICA DA OXITENO  
VOCÊ ENCONTRA O FUTURO

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
20215 Resultados que constróem o futuro

36

https://oxiteno.com/br/pt-br/market/personal-care


+ COATINGS

Entregamos soluções que atendem aos mercados de tintas 
arquitetônicas, automotivas, industriais, de impressão 
e adesivos. Com nossas plataformas de inovação, 
desenvolvemos soluções para oferecer produtos de baixa 
toxicidade, baixo odor, baixo índice de compostos orgânicos 
voláteis (VOC) e cada vez mais eficientes.

O que fazemos? 
Aditivos (tensoativos que auxiliam tanto no 
processo de fabricação quanto no desempenho 
do produto), building blocks (poliálcoois alcoxilados e 
monômeros funcionais utilizados em diversas formulações 
de tintas), coalescentes (papel fundamental no processo 
de formação de filme de látex), emulsificantes (adicionados 
nos processos de emulsão para aumentar a sua estabilidade 
tornando-as estáveis e homogêneas) e solventes (atua na 
solvência e na taxa de evaporação das tintas).

NA QUÍMICA DA OXITENO  
VOCÊ ENCONTRA O FUTURO

Joacir Cirino Junior
Engenheiro de Manutenção
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https://oxiteno.com/br/pt-br/market/coatings


NA QUÍMICA DA OXITENO  
VOCÊ ENCONTRA O FUTURO
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+ OIL & GAS

Soluções de alta performance para todas as etapas 
de perfuração e produção em operações onshore e 
offshore, sempre buscando por tecnologias mais limpas, 
com foco na otimização da produtividade da perfuração, 
o melhor desempenho nas operações de intervenção 
de poços e na proteção dos equipamentos usados na 
exploração e produção de petróleo e gás.  

O que fazemos?
Fluidos para perfuração, solventes para estimulação, 
preventores de emulsão, inibidores de corrosão, 
agentes emulsificantes, produtos para tratamento de 
gás e soluções para fluidos de fraturamento hidráulico. 
Em 2021, lançamos uma plataforma de inovação em 
biocombustíveis, que vem ganhando cada vez mais 
espaço na geração de energias renováveis.Ana Caroline Fernandes de Souza

Técnico Químico I 

https://oxiteno.com/br/pt-br/market/oil-gas


NA QUÍMICA DA OXITENO VOCÊ ENCONTRA O FUTURO

+ FUNCTIONAL FLUIDS
Portfólio para o mercado de lubrificantes industriais  
e automotivos.

O que fazemos? 
Solubilizantes, solventes, agentes umectantes, dispersantes  
e detergentes. 

+ INDUSTRIAL APPLICATIONS
Soluções para mercados de construção, couro, mineração, 
papel e celulose, têxtil, plásticos e polímeros que buscam 
eliminar o uso de substâncias nocivas para a saúde e 
ambientalmente amigáveis.

O que fazemos? 
Agentes umectantes, solventes, dispersantes e emulsificantes. 

+ NUTRITION & HEALTH
Atende aos mercados de alimentos e nutrição animal, até 
fragrâncias e produtos farmacêuticos para serem usados 
em comprimidos, aglutinantes e excipientes, pomadas e 
loções, cápsulas gelatinosas, entre outros, atendendo aos 
mais rigorosos padrões de qualidade e performance.

O que fazemos? 
Solubilizantes, solventes, emulsificantes, agentes 
umectantes, dispersantes.
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https://oxiteno.com/br/pt-br/market/functional-fluids
https://oxiteno.com/br/pt-br/market/industrial-applications
https://oxiteno.com/br/pt-br/market/nutrition-health
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A cada dia, iniciativas sustentáveis e inovadoras 
são somadas ao nosso jeito de fazer química. 
Gerenciamos nosso portfólio de produtos e 
nossas operações sempre orientados pela 
eficiência e confiabilidade, garantindo que  
os pilares e as metas traçadas em nosso Plano 
Estratégico de Sustentabilidade façam parte  
de cada decisão. 

O uso da água, da energia, o tratamento de 
resíduos, efluentes e os níveis de emissões de 
gases de efeito estufa são alguns dos temas 
acompanhados por nossas equipes em todas 
as unidades no mundo. Faz parte de nossa 
estratégia o entendimento de que as mudanças 
climáticas podem afetar, a qualquer momento, a 
disponibilidade desses recursos – algo que traz 
um risco relevante não só para a continuidade 
de nossas operações, mas também à vida e à 
prosperidade de nossos stakeholders.

Riscos relacionados a eventos climáticos 
extremos (como tempestades, furacões, 
temperaturas altas e baixas), ao equilíbrio 
hídrico e à disponibilidade de energia já 
são monitorados pelas nossas equipes, que 
avaliam cada cenários e traçam planos de 
melhorias e mitigação.Em 2020, como parte 
da construção da estratégia de Mudanças 
Climáticas da Oxiteno, demos início à 
elaboração de um estudo interno que levou 
em consideração os riscos físicos que podem 
ser provocados pelas alterações do clima, 
como nevascas, furacões, chuvas extremas e 
secas. O estudo é baseado na metodologia e 
nas recomendações do TCFD e analisa todas 
as regiões em que a Oxiteno tem operações. 

Os resultados trazem um panorama da 
classificação dos riscos, que podem variar 
de sem risco até risco alto. Para aqueles 
classificados como alto, existe a necessidade 
da criação de planos de ação para mitigação 
dos possíveis efeitos. Esse estudo é preliminar 
e será aprimorado a partir do ano de 2022, 
assim como a criação dos planos de ação.

Além disso, todas as unidades industriais da 
Oxiteno são monitoradas e trabalham para 
reduzir seus impactos ambientais a partir 
de investimentos contínuos com foco na 
melhoria do desempenho dos processos, 
otimizando a rede de vapor, caldeiras 
e fornos. Também estamos estudando 
a transição de energia para fontes mais 
limpas nas localidades onde isso é possível. 
A grande maioria de nossas unidades 
consomem gás natural nas caldeiras, além 
do aproveitamento de gases residuais de 
processos produtivos de indústrias vizinhas 
e sub-produtos de processos internos 
como hidrogênio e álcoois como fontes de 
geração de vapor. O consumo é monitorado 
e acompanhado mensalmente em todas as 
fábricas.
201-2

Estar entre as referências para a indústria 
química em meio ambiente nos países de 
atuação da Oxiteno com performance de 
classe mundial é um dos pilares de nossa 
estratégia de negócio. E, com base nisso, 
trabalhamos para que a sustentabilidade seja 
aplicada e promovida por todos, em todos os 
momentos.

Bianca Mishitokukado
Operadora Processos Químicos II
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EFICIÊNCIA HÍDRICA E 
TRATAMENTO DE EFLUENTES 
103,2, 103-3:  água, efluentes e resíduos

CAPTAÇÃO DE ÁGUA (EM MIL LITROS)
303-3

2019 2020 2021

Captação total de água 5.290.975,03 5.677.100,95 5.474.818,4

Água de superfície 8.725,58 23.160,11 35.683,3

Água subterrânea 189.521,83 181.799,00 181.115,0

Água de terceiros 5.092.727,61 5.472.141,84 5.258.020,2

Captação em zonas de estresse hídrico 85.471,43 78.355,01 78.736,7

Água subterrânea 60.816,00 56.176,00 56.550,0

Água de terceiros 24.655,43 22.179,01 22.186,7

DESCARTE DE ÁGUA
303-4 

No ano de 2021, o total de efluente gerado por produção foi 1,70 m3/t, uma redução 
de 2,9% em relação ao ano de 2020 (1,75 m3/t). Considerando a captação de água 
total da Oxiteno, 2% foram incorporados ao produto, 56% passam por evaporação em 
torres de resfriamento durante o processo produtivo e retornam ao meio ambiente em 
forma de vapor, e 42% se tornam efluentes enviados para tratamento.

Ao longo do ano demos continuidade ao investimento para tornar superficial 
e acessível a rede de efluentes nas unidades de Camaçari (BA) e Mauá (SP). A 
configuração da nova rede aparente permite inspeções rotineiras e manutenção 
preventiva de modo ter melhor controle operacional e gestão de contaminação de 
solo e água subterrânea. 

Todas as unidades da Oxiteno estão em locais onde existem padrões estabelecidos 
pelos órgãos responsáveis para o descarte de efluentes. Esses padrões são medidos, 
monitorados e reportados mensalmente pelas unidades, que fazem todo o tratamento 
de seus efluentes e descartam dentro dos padrões exigidos por lei e possuem licença 
para destinação em água doce.

Descarte de água (mil litros) 2019 2020 2021
Água de superfície 574.049,8 591.454,5 558.160,2

Água de terceiros 1.586.740,0 1.724.342,4 1.729.822,6

Total de água descartada 2.160.789,8 2.315.796,8 2.290.942,38

Total de água descartada em zonas 
de estresse hídrico 21.040,0 17.123,0 20.755,0

303-4 

CONSUMO DE ÁGUA* (MIL LITROS)
303-5

Em 2021 o consumo relativo de água foi de 2,37 m3/t, uma redução de 6.7% em relação 
a 2020 (2,54 m3/t). Mesmo com essa redução, ainda mantemos projetos em andamento 
para ampliar a água de reuso e reduzir o consumo nas operações.

2019 2020 2021

Consumo total 3.130.185,2 3.361.304,1 3.183.876,03

Consumo em zonas de estresse hídrico 64.431,4 61.232,0 57.981,7
*Para os cálculos apresentados no relatório utilizamos a água captada menos efluente.

1 Maior empreendimento para a produção de água de reuso industrial na América do Sul, resultado de uma parceria entre 
a BRK Ambiental e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para o fornecimento de água de 
reuso para o Polo Petroquímico do ABC, onde está localizada a planta da Oxiteno.

A água é um elemento essencial em nosso processo produtivo e utilizada 
nos sistemas de aquecimento, resfriamento, assim como na geração de 
vapor. A captação e consumo de água de todas as unidades industriais 
são monitorados e fazem parte das metas de meio ambiente, que são 
acompanhadas mensalmente.

No CDP Segurança Hídrica 2021, a Oxiteno recebeu 

reconhecimento como nível de gestão sobre o tema.

Também utilizamos a água de reuso como alternativa nos processos de 
geração de vapor, aquecimento e resfriamento em algumas das unidades. 
Incentivamos projeto alinhados ao reuso de água, mas atualmente a 
quantidade utilizada em relação à água doce representa cerca de 15% 
do uso total. Em nossa meta para 2030, projetamos dobrar esse total a 
partir do desenvolvimento de iniciativas como o Aquapolo1, no complexo 
Mauá, onde 96 % da água captada é de fonte de reuso desse projeto.  

Em 2021, a captação relativa de água foi de 4,07 m3/t, o que representa 
uma pequena redução em relação a 2020.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
103,2, 103-3: energia

A grande maioria de nossas unidades consomem 
gás natural nas caldeiras, além de aproveitamento 
de gases residuais de outros processos produtivos, 
hidrogênio e álcoois como fontes de geração de 
vapor. O consumo é monitorado e acompanhado 
mensalmente em todas as fábricas.

Com foco na otimização do consumo, grande parte 
dos investimentos realizados pela Oxiteno tem como 
objetivo a melhora no desempenho dos processos, 
dando destaque à malha de vapor, caldeiras e fornos, 
além de buscar a transição da matriz energética 
para fontes mais limpas, sempre que possível. Como 
resultado, a intensidade energética em 2021 teve uma 
queda de 0,37%.

CONSUMO DE ENERGIA (GJ)
302-1

2019 2020 2021

Combustíveis de fontes não renováveis 5.256.184 5.340.727 5.540.041

Combustíveis de fontes renováveis 81.437 88.365 82.725

Considerando unidades industriais Oxiteno. Não foram considerados dados da unidade da Venezuela no ano de 2019, lembrando que a unidade foi vendida em outubro de 2019. Para a unidade de 
Pasadena (EUA) está incluso os dados nos anos de 2019, 2020 e 2021 na tabela acima.

INTENSIDADE ENERGÉTICA
302-3

Comparando o consumo de energia absoluto de 2020 e 2021, houve um aumento de 0,97% e redução de 0,37% no consumo por 
intensidade. A meta estabelecida para 2030 no plano de sustentabilidade é de uma redução de 10% do consumo energético por 
tonelada produzida (base 2019).  

2019 2020 2021

Energia consumida dentro da organização (GJ) 8.043.089 8.231.013 8.311.231

Denominador (Ton) 1.262.500 1.325.889 1.343.838

Intensidade energética (GJ/ton) 6,37 6,21 6,18

Houve alteração no volume de produção e na intensidade energética reportada no ano de 2020. A unidade revisou o dado após o período de reporte e identificou um erro que foi ajustado

EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA (J)
302-4

Comparando o consumo de energia absoluto de 2020 e 2021, houve um aumento de 8,6% e de 7,2% no consumo por 
intensidade. A meta estabelecida para 2030 no plano de sustentabilidade é de uma redução de 10% do consumo energético 
por tonelada produzida (base 2019). 

2019 2020 2021

Reduções de energia diretamente causadas  
por melhorias de conservação e eficiência -126.965.804 187.923.324 80.218.492

MATRIZ ENERGÉTICA



Emissões de GEE (tCO2e) 2019 2020 2021
Emissões diretas (Escopo 1) 425.291,41 430.372,63 437.432,46

Emissões biogênicas de CO
2

146,38 33,82 88,86

Os gases incluidos são: CO
2
, CH4 e N

2
O para os gases refrigerantes são considerados os cálculos do CO

2
eq 

A Oxiteno não gera os gases NF3 e SF6. É utilizada a metodologia da ISO 14064.

305-1

Emissões de GEE (tCO2e) 2019 2020 2021
Emissões indiretas (Escopo 2)  
decorrentes da compra de energia 136.841,84 137.138,22 149.230,16

No Escopo 2 são consideradas Location Based e Market Based para compor o valor. 
CO

2
, CH

4
 e N

2
O para todos as localidades

305-2

INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GEE
305-4

2019 2020 2021
Emissões diretas (Escopo 1) (tCO2e) 425.291,41 430.372,63 437.432,46
Denominador (toneladas) 1.262.500,49 1.325.889,62 1.343.838,33
Intensidade 0,34 0,32 0,33

Emissões indiretas (Escopo 2) 
decorrentes da compra de energia 
(tCO

2
e)

136.841,84 137.138,22 149.219,86

Denominador (toneladas) 1.262.500,49 1.325.889,62 1.343.838,33
Intensidade 0,11 0,103 0,111
Emissões diretas (Escopo 1) + Emissões 
indiretas  
( Escopo 2) decorrentes da compra de 
energia (tCO2e)

562.133,25 567.510,84 586.662,62

Denominador (toneladas) 1.262.500,49 1.325.889,62 1.343.838.33
Intensidade 0,45 0,43 0,44

REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)
305-5

2019 2020 2021

Redução de emissões de GEE como resultado direto de 
iniciativas de redução (tCO

2
e) -46.826,44 5.377,59 19.151,78

EMISSÕES DE NOX, SOX E OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
SIGNIFICATIVAS (EM TONELADAS) 
305-7 

A produção de Camaçari representa 50% da produção total da Oxiteno. Em 2021, houve um 
aumento de 2% na produção da unidade quando comparado a 2020. Nos anos de 2020 e 2021 o 
consumo de tail gas para produção de vapor aumentou comparando com o ano de 2019, gerando 
o aumento das emissões de NOx entre os anos de 2019 e 2021. Além disso, comparando 2020 e 
2021, na unidade de Camaçari, ocorreu um aumento no consumo de Gás Natural. 

A redução das emissões de Material Particulado (MP) entre 2019 e 2020 teve como contribuição 
a redução significativa do consumo do combustível light end em Camaçari e a alteração da 
matriz energética em Tremembé (substituindo OLC e Diesel por GN) realizada no final de 2019. Ao 
comparar 2020 com 2021, o pequeno aumento das emissões de Material Particulado (MP) está 
relacionado com o aumento em geral do consumo de combustíveis para a geração de vapor, na 
unidade de Camaçari.  

Mesmo considerando os pontos acima, as unidades da Oxiteno estão com as emissões atmosféricas 
dentro dos padrões aplicáveis determinados pelos órgãos ambientais.

2019 2020 2021
NOx 356,74 525,13 691,81

SOx 184,17 151,49 142,40

Poluentes orgânicos persistentes (POP) 0,00 0,00 0,00

Compostos orgânicos voláteis (COV) 1887,55 1969,68 1879,41

Poluentes atmosféricos perigosos (HAP) 0,00 0,00 0,00

Material Particulado (MP) 50,43 15,47 19,28

EMISSÕES 
103-2, 103-3: emissões atmosféricas

Temos como meta reduzir em 25% a intensidade de nossas 
emissões por tonelada produzida até 2030 (ano base 
2019). Um importante passo para atingir esse objetivo foi 
realizado em 2021, com a aprovação de nossa Estratégia de 
Mudanças Climáticas e a definição das ações necessárias 
no curto, médio e longo prazo para a descarbonização de 
nossas operações. Além disso, em agosto reforçamos nosso 
compromisso com o tema aderindo ao Programa Ambição 
Net Zero, da ONU.

Hoje, para reduzir as emissões na fabricação de óxido de 
eteno, os gases produzidos são comercializados e utilizados 
como matérias-primas em outros processos produtivos. Em 
2021, a unidade de Camaçari (BA) comercializou 44478,54 
toneladas de CO2

e para a parceira White Martins. Na unidade 
de Mauá (SP) a venda de CO

2
 foi retomada em setembro de 

2020 a partir da nova parceria Air Liquid. Em 2021, o total 
comercializado foi de 7412,61 toneladas de CO

2
e.

A intensidade global de emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) em 2021, considerando Escopos 1 e 2, foi de 0,44 
tCO

2
e/t, um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. 

Se avaliarmos apenas as emissões de Escopo 1, verifica-
se um aumento de 0,25% com a emissão de 0,33 tCO

2
e/t. 

Importante destacar que houve aumento no valor do GWP 
de metano e óxido nitroso que também corroboraram para 
o aumento da emissão, além do aumento de produção.
 

Recebemos o reconhecimento como nível de 

gestão sobre o tema mudanças climáticas no 

CDP 2021.

Quando comparadas a 2020, as emissões de Escopo 2 tiveram um aumento de 
6,9% em seu valor absoluto no ano de 2021. Vale ressaltar que a média do fator de 
emissão de energia elétrica no Grid Brasil em 2020 foi 0,0617 e em 2021 foi 0,1264 
sendo o dobro do fator. Os consumos de energia elétrica e vapor importado foram 
menores, porém o aumento do fator de emissão da energia elétrica corroborou 
para o aumento das emissões de Escopo 2.

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021

44

Consciência e respeito6



Adriana Luisa Borges
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GESTÃO DE RESÍDUOS 
306-1, 103,2, 103-3: efluentes e resíduos

Nossos resíduos são classificados em industriais e não industriais e subclassificados 
em perigosos e não perigosos. Resíduos industriais são gerados pelos processos 
produtivos e pelas atividades de suporte ou de controle (laboratórios, manutenção, 
controle da poluição, etc.) e são classificados como perigosos e não perigosos. Os 
não industriais são resíduos gerados de construções, sanitários e serviço de saúde, 
entre outros, também classificados em perigosos e não perigosos.

Possuímos procedimentos aplicáveis a todas as unidades para o tema, evitando 
a geração de qualquer tipo de resíduo sempre que possível por meio da 
melhoria de processos. Todos os resíduos gerados são segregados para o devido 
acondicionamento e identificação, acondicionados em locais apropriados para 
depois passarem por processos de caracterização e classificação para que sejam 
corretamente destinados.

O plano estratégico 2030 inclui duas metas para o tema: zero aterro para resíduos 
industriais (exceto Uruguai) e 10% de redução na geração de resíduo por tonelada 
produzida (base 2019). Dessa forma, todos os resíduos das unidades industriais 
são monitorados e os indicadores de geração e destinação são acompanhados 
mensalmente.

Além de promover a reciclagem e o aproveitamento energético 
(coprocessamento) dos resíduos e, como alternativa, adotamos a incineração, 
deixando para último caso a destinação a aterros industriais qualificados. O envio a 
aterros industriais ocorre somente no Uruguai, país onde as opções de destinação 
são restritas, e em Pasadena, nos Estados Unidos.
 
Em 2021 houve um aumento na geração e destinação de resíduos não perigosos 
devido ao aumento de obra civis nas unidades de Mauá (SP) e Camaçari (BA). 
Além disso, em Pasadena (EUA) em razão de problemas operacionais, o efluente 
passou a ser descartado como resíduo, sendo disposto em aterro e outros tipos de 
tratamento

Em 2021 tivemos um aumento de 24% na destinação de resíduos comparado com 
o ano de 2020. A taxa de reaproveitamento foi de 54%.

GESTÃO DE RESÍDUOS (T) 
306-3, 306-4, 306-5

Resíduos perigosos 2019 2020 2021
Resíduos gerados 5.301,0 7134,7 5.905,3
Resíduos não destinados à disposição final 896,7 792,3 821,2
Preparação para reutilização 703,5 629,6 779,8
Reciclagem 193,2 160,7 40,5
Outras operações de recuperação1 0,0 2,0 0,9
Resíduos destinados à disposição final 4.213,8 6611,2 5.366,3
Incineração (com recuperação de energia) 2.949,2 4582,2 4.250,4
Incineração (sem recuperação de energia) 64,3 91,6 79,1
Confinamento em aterro 954,2 1.488,3 208,5
Outras operações de disposição2 246,1 449,2 12.191,0

Resíduos não perigosos    
Resíduos gerados 8.438,3 7399,2 12.191,83
Resíduos não destinados à disposição final 1.977,3 1.737,8 1.579,0
Preparação para reutilização 223,4 173,9 28,2
Reciclagem 1.753,9 1.563,8 1.550,8
Outras operações de recuperação3  0,0 0,0 0,0
Resíduos destinados à disposição final 6.456,1 5677,1 10.612,7
Incineração (com recuperação de energia) 2.008,4 2824,8 3.280,7
Incineração (sem recuperação de energia) 468,5 408,4 505,8
Confinamento em aterro 2.469,3 2.322,2 5.043,7
Outras operações de disposição3  1.509,9 121,6 1.782,5

1Tratamento biológico. 2Descontaminação de lâmpada. 3Compostagem e tratamento biológico

Inovação no tratamento de resíduos
Em 2021, desenvolvemos um projeto em parceria com a Aterra, 
startup que desenvolve soluções estratégicas para a gestão 
e destinação de resíduos, com foco na economia circular e 
ESG, para mapear novos mercados, processos e tecnologias 
economicamente e ambientalmente viáveis para resíduo com 
presença de material inorgânico na unidade do Uruguai. O 
objetivo do projeto é reduzir a criticidade do resíduo e ampliar a 
eficiência econômica e ambiental da sua destinação.
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Operador de Processos Químicos I
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A valorização de nossa força de trabalho 
– com foco na gestão de pessoas, na 
equidade e na diversidade – é um 
dos pilares que alicerçam nosso plano 
estratégico de sustentabilidade 2030. 
Nossos projetos são pensados para envolver 
os 1.871 colaboradores espalhados pelas 
operações, escritórios e laboratórios em 
todo o mundo, criando uma cultura única 
mesmo em um cenário ainda marcado pelo 
distanciamento social.

Em 2021, demos continuidade à campanha 
de comunicação interna global “Nossa 
Fórmula Faz Bem”, lançada no ano anterior, 
que tem como objetivo aproximar os 
colaboradores do negócio, dando clareza 
não só da atuação dos segmentos, como 
também do papel fundamental de cada um 
nesse ecossistema. O projeto busca também 
despertar o senso de pertencimento nas 
pessoas, conectando os conceitos do 
propósito (“contribuir para o bem-estar 
das pessoas através da química”), com a 
estratégia da companhia. 

Além disso, os canais de Comunicação 
Interna, como o Workplace; o podcast 
OxiCast; as lives quinzenais com a 
diretoria; o What’s Next, fórum trimestral 
de resultados e estratégia; o Exchange, 
encontro informal entre os colaboradores 
e a diretoria; e o XLead, evento anual para 
a liderança, seguiram sendo fundamentais 

no compromisso de transparência com 
as pessoas. Uma comunicação frequente 
e direta com os colaboradores é cada vez 
mais incentivada na Oxiteno, especialmente 
quando se trata de assuntos sensíveis, como 
informações a respeito da pandemia e 
atualizações sobre o processo de venda da 
Oxiteno para a Indorama Ventures.

Avançamos muito também em nossa 
plataforma de educação – o OxiEducation. 
Lançado em setembro de 2020, a 
plataforma tem passado por um processo 
de melhoria contínua, sempre com a 
inserção de conteúdos que atendam às 
necessidades de cada vez mais pessoas 
dentro da companhia. Queremos que ela 
se torne um canal de educação único e 
acessível para todos, independentemente 
de sua localidade ou nível hierárquico.

E, impulsionados pela continuidade 
da pandemia, lançamos o U Live, com 
estratégias de qualidade de vida que 
abrangem não só a saúde física, mas 
também a saúde emocional, psicológica, 
ferramentas de autoconhecimento e 
incentivo ao esporte. Dentro deste  
cenário, também remodelamos nosso 
programa de onboarding, incluindo um  
kit para os novos colaboradores com 
brindes atrelados ao nosso programa de 
qualidade de vida, reforçando os pilares da 
cultura da Oxiteno.

COLABORADORES

Nossa química vai muito além do desenvolvimento de produtos 
e soluções inovadoras. Ela é formada por pessoas, que juntas 
e com suas diferenças, ajudam a construir uma sociedade mais 
responsável e sustentável. 

Colaboradores, comunidades, fornecedores e todos os demais 
públicos de relacionamento da Oxiteno são parte dessa fórmula 
única que estamos buscando criar. Uma fórmula com + iniciativas, 
+ parcerias e + impactos positivos.

Da esquerda para a direita: 
Begoña Besada, técnica de laboratório de Crop Solutions
Alice Bruun Hoyer, gerente de negócios de Crop Solutions
Ana Margarida Cardoso dos Santos, Gestora TS&D de 
Crop Solutions
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PERFIL DE NOSSA EQUIPE1

NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE EM 2021

401-1

Brasil Total de 
colaboradores

Colaboradores 
contratados

Colaboradores 
desligados

Por gênero

Homens 851 77 97

Mulheres 427 94 52

Por região

Centro-Oeste 0 0 0

Nordeste 349 23 32

Norte 0 0 0

Sudeste 883 141 110

Sul 46 7 7

Por faixa etária

Menos de 30 anos 277 81 30

De 30 a 50 anos 821 86 100

Acima de 50 anos 180 4 19

Total 1.278 171 149

Uruguai Total de 
colaboradores

Colaboradores 
contratados

Colaboradores 
desligados

Por gênero

Homens 82 4 5

Mulheres 18 1 1

Por faixa etária

Menos de 30 anos 4 2 0

De 30 a 50 anos 69 3 4

Acima de 50 anos 27 0 2

Total 100 5 6

México Total de  
colaboradores

Colaboradores 
contratados

Colaboradores 
desligados

Por gênero

Homens 246 29 36

Mulheres 90 15 18

Por faixa etária

Menos de 30 anos 95 27 17

De 30 a 50 anos 211 17 33

Acima de 50 anos 30 0 4

Total 336 44 54

Estados Unidos Total de  
colaboradores

Colaboradores 
contratados

Colaboradores 
desligados

Por gênero

Homens 88 14 12

Mulheres 44 11 3

Por faixa etária

Menos de 30 anos 14 5 3

De 30 a 50 anos 87 18 11

Acima de 50 anos 31 2 1

TotalTotal 132132 2525 1515

Em 2021, não houve nenhuma contratação ou desligamentos nos 
escritórios da Argentina, Bélgica, Colômbia e China.

1A Oxiteno não possui empregados em regime de meio período e temporários.
2 A Oxiteno possui 15 aprendizes, 133 estagiários e 15 aposentados por invalidez e 
expatriados. 

3 Referente às unidades do México, Estados Unidos, Uruguai e escritórios na Argentina, 
Colômbia, Bélgica e China.
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TOTAL DE COLABORADORES POR CATEGORIA FUNCIONAL

102-8

TOTAL DE COLABORADORES POR GÊNERO E REGIÃO

2021

Sul
2,4%
46

Norte
0%
0

Sudeste
45,9%
849

Centro-Oeste
0%
0

Nordeste
19,4%
360

Internacionais3

32,3%
597

2020

Sul
2,5%
46

Norte
0%
0

Sudeste
47,2%
883

Centro-Oeste
0%
0

Nordeste
18,7%
349

Internacionais3

31,7%
593

Categoria 
funcional2

Presidência

Direção 

Gerência

Coordenação

Administrativo

Operacional

2021

2020

29,5%31,7%

594
546

2021

2020

70,5%68,3%

1.277
1.306

11

7 7

624

883

648

877

179 184

158 154

2020 2021

Total

1.852 1.871



+ DIVERSIDADE  

E INCLUSÃO
103-2, 103-2

Alinhado ao Plano Estratégico da Oxiteno, o 
Together tem como objetivo alicerçar o tema de 
Diversidade & Inclusão (D&I) em nossa organização, 
a fim de promover a diversidade com iniciativas 
que fortaleçam a inclusão. Ancoramos o projeto 
em três pilares centrais: Governança Corporativa, 
Desenvolvimento de Pessoas e Comunicação. Nossa 
jornada começou com uma agenda de sensibilização 
e desenvolvimento da alta liderança, criação de um 
Comitê Estratégico e Tático, com atuação transversal, 
envolvendo a organização como um todo.

Mais do que ter um programa de diversidade, nos 
preocupamos em ter um ambiente inclusivo e que 
entenda que as diferenças chegam para somar e 
trazer mais criatividade e inovação para a Oxiteno. 
Assim, esse é um tema que vem sendo tratado de 
forma contínua com as lideranças e as equipes para 
garantir que a companhia tenha um ambiente físico, 
interativo e cultural cada vez mais apropriados para 
de fato possibilitar a inclusão.

Com o lançamento do Together em 2020, 
impulsionamos a discussão e a inserção dos temas 
de diversidade de pessoas, opiniões e pensamentos 
no dia a dia da Oxiteno. Em maio de 2021, demos 
início aos nossos grupos de afinidade, que apoiam 
e alavancam ações propositivas de inclusão na 
Oxiteno - um passo importante para ouvir diversas 
áreas e funções dentro da organização, construir 
planos de ação em conjunto e tornar a Oxiteno 
ainda mais diversa e inclusiva.

  Raça e Etnia: 
aumentar a 
diversidade 
étnico-racial na 
Oxiteno, bem 
como sensibilizar 
e conscientizar 
líderes e demais 
colaboradores sobre 
essa diversidade na 
companhia.

  Gênero – Mulheres:  
tem como missão apoiar 
a criação e a manutenção 
de espaços para 
possibilitar o acolhimento, 
a valorização e a igualdade 
de oportunidade a todas 
as colaboradoras.

  LGBTQIA+: ser uma 
empresa referência 
em inclusão do setor 
químico, criando 
um local seguro 
para que pessoas 
LGBTQIA+ possam 
ingressar, crescer, 
se desenvolver e 
serem autênticas na 
organização.

Hoje possuímos quatro grupos de afinidade. Cada um é composto 
por cerca de 20 pessoas que se inscreveram de forma voluntária: 

  Pessoas com 
Deficiência (PCD): 
promover um lugar 
acessível, saudável e 
seguro para pessoas com 
deficiência, onde a 
conscientização, a 
inclusão e a igualdade de 
oportunidades possam 
criar uma companhia em 
que todos, com ou sem 
deficiência, possam 
aprender, se aprimorar e 
se desenvolver de forma 
integrada.

Para criação e acompanhamento 
dos grupos de afinidade, contamos 
com uma consultoria e gestores 
convidados para fazer o papel de 
sponsors (dois por grupo, pelo 
período de um ano). Ao todo, foram 
oito encontros formais em 2021 para 
a construção da missão, objetivos e 
planos de ação para 2022, que foram 
submetidos ao comitê tático para 
priorização. Cada grupo de afinidade 
tem sua identidade visual, o que nos 
auxilia a divulgar a temática, reforçar 
sua relevância para a organização 
e engajar os colaboradores com 
relação às iniciativas implementadas. 

Dentro de nossa estratégia de 
diversidade, o Comitê Tático tem 
a missão de tornar transversal a 
discussão do tema na companhia. 
Em 2021, o comitê foi essencial 
para a implantação de ações em 
diferentes setores da empresa, 
como Talent Acquisition, Jurídico, 
Suprimentos, Sustentabilidade, 
Comunicação, Recursos Humanos, 
Remuneração e Benefícios.
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Dentre os avanços do tema no ano de 2021, 
também conseguimos aumentar o percentual 
de mulheres em todos os níveis hierárquicos. 
Passamos a ser signatários da iniciativa 
Equidade é Prioridade do pacto Global da 
ONU, no qual assumimos o compromisso de 
ter 50% de mulheres ocupando os cargos de 
alta gerência; passamos a ter o suporte de 
duas consultorias para aumentarmos a busca 
de candidatos profissionais portadores de 
deficiência e mudamos nossa abordagem no 
programa de trainee e estágio, remodelando 
alguns critérios do processo seletivo. Nosso 
foco com essas ações é trazer mais diversidade 
de pessoas e inclusão de grupos vulneráveis na 
Oxiteno. Dos aprovados em 2021 no programa 
de estágio e trainee, 68% são mulheres e 50% 
são pessoas não brancas. 

Para 2022, um dos principais compromissos 
da companhia será a elaboração de um 
censo de Diversidade & Inclusão que trará um 
diagnóstico preciso do nosso cenário e dos 
avanços do Together. Também está previsto 
desenvolvimento de um dashboard sobre 
o tema para que toda a organização possa 
visualizar as métricas, as informações e os 
indicadores-chave do programa.

Em 2021, levamos nosso 
programa de diversidade para os 
demais países e agora o

Dados não contemplam Argentina, Bélgica, China e Colômbia

2020

2020

2020

2020

está presente em todas as regiões.

Dados não contemplam 
Argentina, Bélgica, China 

e Colômbia

DIVERSIDADE POR ETNIA/RAÇA/COR

405-1 
  2020 2021

Pretos Pardos Brancos Amarelos Indígenas Pretos Pardos Brancos Amarelos Indígenas

Empregados 
Presidência 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Direção 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Gerência 2% 1% 96% 1% 0% 1% 0% 98% 2% 0%
Coordenação 0% 11% 85% 4% 0% 0% 11% 86% 2% 0%
Administrativo 4% 8% 86% 2% 0% 3% 7% 88% 2% 0%
Operacional 12% 22% 65% 1% 0% 13% 21% 65% 1% 0%

Dados de etnia consideram somente unidades no Brasil

DIVERSIDADE POR GÊNERO

405-1

Total 2021

69% 31%

Presidência

Direção 

Gerência

Coordenação

Administrativo

Operacional

Total 2020

71% 29%

DIVERSIDADE - POR FAIXA ETÁRIA

Presidência

Direção 

Gerência

Coordenação

Administrativo

Operacional

2021

2021

2021

2021

2021

2021

100%

22%77%1%

10%64%26%

43%57%

25%72%3%

14%64%22%

100%

22%76%2%

9%61%30%

71%29%

27%69%4%

14%65%21%

2020

2020

Homens Mulheres

Até 30 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anos

Graziele Araujo Batista
Operadora Processos Químicos I 

2020

2020

2020

2020

2020

2020100%

100% 2021

2021

57%

57%

43%

43%

202138% 62%

32% 68%

202124% 76%

23% 77%

202159% 41%

53% 47%

202112% 88%

11% 89%
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DIVERSIDADE - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

405-1

 
2020 2021

% %
Empregados 

Presidência 0,0% 0,0%
Direção 0,0% 0,0%
Gerência 1,8% 1,7%
Coordenação 3,2% 3,4%
Administrativo 6,8% 5,7%
Operacional 2,1% 2,4%

Total de empregados 3,8% 3,6%

PROPORÇÃO SALARIAL ENTRE 
HOMENS E MULHERES EM 2021

405-2

Presidência

Direção 

Gerência

Coordenação

Administrativo

Operacional

Presidência

Direção 

Gerência

Coordenação

Administrativo

Operacional

Salário-base 
médio

Remuneração  
média (salário-base  

+ adicionais)

100

98

114

100

102

103

95

96

Total

107

Total

101

Considerado apenas público Brasil. Para os dados apresentados acima, foram considerados 
o salário base + adicionais mensais fixos, a depender da função/localidade. 

Dados de PCD consideram somente unidades no Brasil

41

N/A

N/A

N/D

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021

51

Valorização das pessoas7   



+ CAPACITAÇÃO  
E TREINAMENTO 

O desenvolvimento contínuo por meio 
de capacitações e treinamentos busca 
aprimorar não só a técnica de nossos 
colaboradores, mas também incentiva a 
inovação e estimula o seu crescimento 
pessoal e profissional, proporcionando para 
a Oxiteno um ambiente ainda mais rico para 
a troca ideias.

Por meio do OxiEducation, nossa plataforma 
interna de educação, fomentamos o 
intercâmbio e a gestão do conhecimento. 
Hoje, são cinco centros de aprendizagem - 
BeOxi, BeLeader, BeCustomer, BeIndustrial 
e BeEfficient - com diferentes trilhas como 
foco no cliente, inovação e desenvolvimento 
de habilidades. O BeOxi, trata dos assuntos 
transversais à companhia e que qualquer 
colaborador, líder ou não, deve saber. É uma 
grande ferramenta de compartilhamento 
de conteúdo sobre temas como segurança, 
sustentabilidade e cultura. 

Durante o ano de 2021, apesar da pandemia, 
mantivemos um elevado investimento 
de tempo em treinamento, com um 
total de 63 mil horas de capacitação, 
uma média de 30 horas por pessoa. Os 
investimentos foram de aproximadamente 
US$1 milhão, diversificado em pilares 
técnicos, mandatórios, comportamentais e 
desenvolvimento da liderança.

TREINAMENTOS EM 2020  
(MÉDIA DE HORAS/
EMPREGADO)

404-1Be Oxi: oferece experiências 
que envolvem todos os 
funcionários no propósito 
da Oxiteno, evidenciando os 
movimentos do nosso jeito 
de ser e fazer, fornecendo 
conhecimento sobre o que 
é necessário para entender 
o contexto do que é ser 
Oxiteno.

Be Customer: estimula 
experiências conectadas 
às áreas de interface 
com clientes, inovação, e 
segmentos. O objetivo é 
desenvolver as pessoas 
com propósito de alavancar 
resultados e novos negócios.

Be Leader: auxilia no 
desenvolvimento de líderes 
inspiradores e potenciais 
que modelem a cultura e 
promovam o crescimento 
das pessoas para alcance 
das iniciativas do negócio, 
o bem-estar dos clientes 
e a sustentabilidade dos 
negócios.

Be Efficient: programa 
que apoia a execução da 
estratégia por meio de 
conhecimentos, ferramentas 
e métodos pertinentes 
à gestão e à melhoria 
contínua.

Kezia Paola Mendes Martins, Auxiliar 
administrativo aprendiz  
Diego dos Santos, Operador de 
Processo Químico
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Homens

Mulheres 

Presidência  
e Direção =  

Diretoria executiva

Gerência

Coordenação

Administrativo

Operacional

Por 
gênero

Por categoria 
funcional

32,1 32,8

2020 2021

6,9

32,1

24,5

28,9

28,2

9,0

27,4

35,0

75,0

10,1

23,6 30,8



+ GESTÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

DE PESSOAS

Para melhorar cada vez mais a 
experiência de nossos colaboradores, 
estruturamos nossos projetos e 
ações de desenvolvimento por 
meio de diferentes iniciativas de 
desenvolvimento, oportunidades de 
crescimento e retenção de pessoas.

U Matter: 
estratégias de 
engajamento, 
cultura, clima 
e retenção.

U Learn:  busca favorecer 
um ambiente de aprendizado 
contínuo, com experiências 
de aprendizagem adequadas 
ao desenvolvimento 
e crescimento dos 
profissionais.

U Grow: gestão da 
carreira por meio 
de metas, bônus, 
reconhecimento, 
sucessão e mobilidade 
de carreira.

U Live: programas 
de flexibilidade e 
benefícios para manter 
o equilíbrio entre 
sua produtividade 
profissional e vida 
pessoal.

U Join: nossa porta 
de entrada. Inclui 
os programas de 
estágio e trainee, 
recrutamento interno 
e externo e processo 
de onboarding.
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Programas de Porta de Entrada 
(Estágio e Trainee)

Em 2021, iniciamos um novo programa 
de desenvolvimento de estágio. Com a 
missão de desenvolver as habilidades 
essenciais para preparar jovens talentos, 
nosso novo programa conta com três 
pilares: comportamentos, projeto e 
apresentação, que abordam temáticas 
contemporâneas para a construção 
da carreira, estimulando a criatividade 
e dando ferramentas para a resolução 
de problemas, gestão do tempo e 
continuidade da vida profissional. No 
ano, foram mais de sete turmas, 100 
participantes e muitos relatos positivos 
e de reconhecimento.

O programa de trainee também 
teve seu desenvolvimento revisitado 
em 2021, com novas temáticas e 
metodologias de ensino-aprendizagem. 
O foco é potencializar a aquisição 
de novos conhecimentos e acelerar 
o desenvolvimento e as carreiras  
de jovens talentos para posições 
estratégicas da organização por meio 
de mentorias, treinamentos e projetos 
estratégicos desenvolvidos com a 
prática de job rotation.

ALGUNS DESTAQUES DE 2021:

Recrutamento e seleção

Em 2021 também repensamos nosso 
processo de recrutamento e seleção com 
o objetivo de ter um maior alinhamento 
com nosso posicionamento interno e 
externo. Padronizamos processos em 
todos os níveis, garantindo a qualidade e 
critérios para todas as áreas e localidades, 
focando em uma comunicação mais 
inclusiva e acessível, e levando mais 
proximidade e transparência em todo o 
processo seletivo. Fechamos parcerias 
com especialistas para garantir a 
diversidade na seleção e iniciamos a 
implementação de um sistema que, 
além de automatizar o processo, facilita 
a governança do processo seletivo para 
todos os envolvidos. 

Onboarding

Nossa preocupação com a experiência 
do candidato não para no processo 
seletivo, mas se estende em todo o 
seu ciclo na Oxiteno. O momento 
de integração é essencial para que 
ele se sinta pertencente, acolhido e 
adaptado a uma nova cultura e clima. 
Por isso, em 2021, redesenhamos este 
processo globalmente, cuidando de 
todos os detalhes: desde a atualização 
e padronização de conteúdos 
institucionais como apresentação, kits 
de boas-vindas, e-mails e comunicados. 
Para 2022 nosso planejamento é apostar 
em mais tecnologia para promover uma 
experiência ainda mais ágil e assertiva 
para esses novos profissionais.

Ciclo de Performance & Carreira Global

Recém implementado, o Ciclo de P&C superou as 
expectativas. Todos os líderes se engajaram nas 
discussões de desenvolvimento e carreira, garantindo 
que + 90% dos nossos colaboradores, recebessem 
feedbacks, tivessem conversas de carreira e fossem 
contemplados em planos de desenvolvimento 
das diferentes áreas. Além disso, mais de 70% dos 
colaboradores, registraram Planos de Desenvolvimento 
Individual formalmente no sistema. 

Estes resultados demonstram o engajamento e seriedade 
com que nossos colaboradores encaram este tema 
e reafirmam como processos de gestão de pessoas 
suportam as necessidades individuais e coletivas de 
cada colaborador e do negócio. Para o ano de 2022, 
nossa meta avançará ainda mais neste tópico e, para isso, 
novas ferramentas, conceitos e tecnologias estão sendo 
avaliadas. Nosso compromisso é valorizar e reconhecer 
o potencial de cada colaborador para alinharmos 
expectativas e trabalharmos juntos para alcançar os 
melhores resultados.

Trilha de Carreira – fortalecimento da 
Carreira Y

Ao longo de 2021, foi implementado na 
Oxiteno o projeto trilha de carreiras que 
possibilita crescimento profissional de 
funcionários em cargos técnicos, fortalecendo 
a Carreira Y na empresa. O objetivo do projeto 
é diferenciar os requisitos das posições, 
suportar os programas de desenvolvimento, 
planejamento de carreira e, por fim, entregar 
a estratégia da companhia. Para tanto, foi feito 
um mapeamento dos requisitos de vagas, para 
alinhar aos conhecimentos e competências 
dos empregados. Como resultado, é possível 
vislumbrar uma trilha de carreira estruturada, 
resultando na mudança de nomenclatura dos 
cargos com papeis e funções mais definidas. 
Até o momento, 116 posições foram revisitadas, 
com a apresentação das novas possibilidades 
de crescimento para as equipes envolvidas. O 
projeto continuará em andamento, mapeando 
as demais áreas que ainda não foram 
contempladas na primeira fase.

Adriana Luisa Borges
Engenheira de processos 
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+ SAÚDE E  

SEGURANÇA
403-1, 403-3, 403-4

Prezamos pelo bem-estar e pela saúde dos 
colaboradores dentro e fora do ambiente de 
trabalho. Dessa forma, entre as metas de nosso 
plano estratégico de sustentabilidade 2030 está 
a redução da taxa de frequência de acidentes 
registráveis pela OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration) e de acidentes de processo, 
assim como redução da quantidade mássica de 
produto químico derramado.

Todas as unidades Oxiteno no Brasil estão 
certificadas na ISO 45001 e no Atuação Responsável, 
atendendo aos seus requisitos de saúde e segurança 
do trabalho, além dos requisitos voluntários 
estabelecidos pela própria empresa para as 
disciplinas. As unidades do México e Estados Unidos 
estão certificadas no Sistema de Gestão de SST 
Responsable Care.

Além dessas certificações, trabalhamos com a 
educação e conscientização permanente dos 
profissionais que atuam nas operações por meio de 
programas e ações diárias de comunicação sobre 
Saúde e Segurança no Trabalho, como a observação 
e abordagem comportamentais, análises de riscos 
realizadas por equipes multidisciplinares antes da 
realização de alguma tarefa, Diálogos de Segurança 
e Safety Moments, entre outros.

Também realizamos monitoramentos periódicos da 
saúde de nossos colaboradores a partir do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional, planejado 
com base nas análises de riscos feitas no Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais.Esse programa 
também considera análises ergonômicas das tarefas, 
em que são analisados os riscos psicossociais, de 
organização do trabalho e aqueles relacionados aos 
movimentos e posturas corporais, buscando sempre 
a adequação do trabalho ao profissional.

Todas as unidades possuem comissões formais de 
Saúde e Segurança do Trabalho (SST), compostas 
por colaboradores e demais profissionais envolvidos. 
Essas comissões seguem os requisitos legais locais 
quanto à composição e gestão das reuniões e 
temas tratados. Em 2021, com o objetivo de atuar 
na evolução da maturidade da cultura de segurança 
no escritório matriz em São Paulo, implantamos um 
comitê permanente de SSMA, com a participação 
de especialistas em Ferramentas de Segurança 
Comportamental, time de SSMA e convidados do 
Grupo Ultra.

Já na contratação de serviços de terceiros é  
exigido, via contrato, o atendimento à legislação 
do país relacionada à Saúde Ocupacional. A 
documentação apresentada é validada pelas equipes 
locais de Saúde, antes do início das atividades na 
empresa. Todas as ações de melhoria e promoção 
da saúde dos trabalhadores na Oxiteno, são feitas 
considerando todo o público exposto aos riscos 
existentes. 

João Vitor Pires Diogenes
Operador Processos Químicos I 
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VACINAÇÃO
No início de dezembro de 2021, a Oxiteno 
atingiu mais de 80% de empregados 
com imunização completa contra a 
Covid-19. Os esforços e protocolos, tais 
como aplicação de testes de antígeno, 
implementação de medidas de segurança, 
orientações de higiene pessoal, 
manutenção de distanciamento social, 
monitoramento e acompanhamento dos 
casos suspeitos e positivos, para minimizar 
os impactos da pandemia mundial do 
coronavírus continuam intensos, com 
gestão compartilhada entre os comitês de 
saúde e crise da empresa. No ano, tivemos 
dois óbitos de prestadores de serviço do 
México em decorrência da Covid-19. 

A Oxiteno vem reforçando seu programa 
de qualidade de vida em todas as regiões, 
com ações e benefícios como o “Alô 
mamãe”, que acompanha as colaboradoras 
ou dependentes durante a gestação e até 
o bebê completar 6 meses, oferecendo 
os serviços de enfermeira obstétrica e 
pediátrica, consultoras de amamentação, 
nutricionistas, videochamadas com 
especialistas, e profissionais exclusivos, 
além do auxílio escolar. Também 
mantemos parcerias com aplicativos que 
dão acesso a milhares de academias por 
meio de uma assinatura mensal para 
colaboradores e dependentes. Além disso, 
por meio de nosso programa nutricional e 
esportivo, profissionais da área de nutrição 
e educação física apoiam os empregados 
com orientações sobre alimentação 
saudável e exercícios físicos.

Devido às adequações ao trabalho remoto, 
criamos dois guias de ergonomia, com 
práticas de boa postura para os trabalhos 
administrativo e doméstico. Ao longo de 
2021 foram realizadas lives e postagens 
em nossa rede social corporativa com 
orientações complementares sobre  
este tema.

+ QUALIDADE 
DE VIDA

No início de dezembro  
de 2021, a Oxiteno  
atingiu mais de  

80% 
de empregados com 
imunização completa contra 
a Covid-19.
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Plano Global de Transformação da 
Cultura de Segurança4

Ao longo do ano, demos andamento a 
ações importantes do diagnóstico de 
cultura realizado entre 2018 e 2019 em 
todas as unidades industriais, escritórios 
centrais e laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento da companhia, que nos 
posicionou como “Calculador”, o terceiro 
estágio de uma escala com cinco níveis 
da metodologia Hearts & Minds, do Energy 
Institute. Nosso objetivo é avançar para o 
próximo estágio de maturidade chamado 
“Proativo” e para tal, conduzimos as 
seguintes ações em 2021:

4 Nota: os dados considerados para este indicador têm como escopo as localidades do 
Brasil e México, porém em 2021 realizamos o diagnóstico de cultura de segurança nas 
localidades dos EUA, e a partir de 2022 serão implementadas ações visando também o 
avanço da maturidade em SST, conforme objetivos estratégicos da empresa.

ACIDENTES DE TRABALHO

403-9

2019 2020 2021
Colaboradores
Plano Global de Transformação da Cultura de Segurança 3.715.857,0 3.558.326,0 3.990.556

Óbitos resultantes de acidentes de trabalho (total) 0 0 0

Óbitos resultantes de acidentes de trabalho (índice) 0,00 0,00 0,00

Acidentes de trabalho com consequência grave (total) -  
não inclui óbitos (Lost Time Incident) 8 5 13

Acidentes de trabalho com consequência grave (índice) -  
não inclui óbitos (Lost Time Incident Rate - LTIR) 2,15 1,40 3,26

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (total) -  
não inclui óbitos (OSHA Recordables ex-LTI) 2 5 7

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (índice) - não inclui óbitos 0,54 1,40 1,75

Trabalhadores (com atividade ou local de trabalho controlado pela organização) (Terceiros + Estagiários)

Total de horas trabalhadas 3.402.093,0 3.306.966,0 3.697.341

Óbitos resultantes de acidentes de trabalho (total) 0 0 0

Óbitos resultantes de acidentes de trabalho (índice) 0.00 0.00 0,00

Acidentes de trabalho com consequência grave (total) - não inclui óbitos 3 3 11

Acidentes de trabalho com consequência grave (índice) - não inclui óbitos 0,88 0,91 2,98

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (total) - não inclui óbitos 4 6 5

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (índice) - não inclui óbitos 1,18 1,81 1,35
Índices calculados com base em 1.000.000 de horas trabalhadas

 
  Plano Diretor de Segurança: implantação 
do plano por meio de ações de comunicação 
e discussão com os colaboradores e líderes 
por meio de webinars e treinamentos 
formais. Este documento foi desenvolvido 
com o propósito de orientar e disseminar 
a competência organizacional “Segurança 
em primeiro lugar”, estruturar metas e 
entregáveis a médio e longo prazo a todos 
os níveis hierárquicos e reforçar os programas 
e ferramentas estruturados da companhia 
que servem de base para a manutenção e 
evolução da nossa maturidade  
em cultura de SSMA.

  Formação de Especialistas: concluímos a 
formação que teve como objetivo capacitar os 
profissionais em ferramentas para Educação 
de Adultos para a Segurança (Andragogia) e 
Gestão de Riscos Psicossociais. Estes especialistas 
auxiliarão as equipes locais de SSMA, atuando na 
implementação dessas ferramentas. A indicação 
dos especialistas foi realizada pelos gestores, com 
base em um perfil definido para cada ferramenta. 
Cada unidade inscreveu entre 15 e 30 especialistas 
em cada módulo desta formação, totalizando 
271 especialistas capacitados em 2021. Ao todo, 
considerando os cinco módulos aplicados entre 
2020 e 2021, nós capacitamos 436 especialistas 
em 12 diferentes localidades.

  Formação dos Líderes: 
encerramos a formação 
com três novos temas de 
segurança comportamental 
- Evoluindo na Cultura 
de Segurança, Questões 
Jurídicas e Desenvolvimento 
de Habilidades Sociais para 
Segurança. Todos os 277 
líderes das regiões MAC  
e Mercosul participaram 
desta formação.

 
Estas formações foram adaptadas para o modelo de ensino à distância, respeitando os 
protocolos de saúde relacionados à prevenção da Covid-19. Os encontros virtuais foram 
conduzidos por profissionais de uma consultoria especializada e, para complementar e 
reforçar os temas discutidos, foram propostas atividades individuais de leitura e exercícios.

Além do Plano Global de Transformação da Cultura de Segurança, cada localidade conduz 
seu plano para a realização de ações específicas identificadas em seu relatório individual do 
diagnóstico de cultura. Estas ações locais são monitoradas mensalmente pela equipe global, 
que mantém a conexão entre estes dois níveis de planos de ações.
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Os perigos e riscos relacionados aos principais 
acidentes com lesões pessoais ocorridos 
em 2021 estão ligados ao uso rotineiro de 
utilidades, principalmente água quente e 
vapor para limpeza e descontaminação de 
áreas e equipamentos de processos, durante 
os turnos de operação. O levantamento e 
movimentação de peças e equipamentos de 
forma manual também continua sendo fonte 
de lesão na empresa, principalmente para 
atividades operacionais de colaboradores. 

Houve uma redução nos eventos 
envolvendo lesões por projeção de produtos 
químicos e por contato com superfícies 
cortantes. Porém, o risco nas tarefas 
pessoais envolvendo produtos químicos 
existe e durante o ano tivemos registros de 
acidentes nessas atividades.

A principal ferramenta na Oxiteno para 
identificação de perigos e riscos, bem como 
para determinação de controles, é a Análise de 
Risco da Tarefa (ART), obrigatória para todas as 
atividades realizadas na empresa. Os controles 
são definidos conforme hierarquia de 
controles e o risco é avaliado conforme uma 
matriz de significância. Atividades classificadas 
na zona de risco alto são proibidas de serem 

realizadas até terem novos controles definidos 
e a reclassificação do risco para risco aceitável. 

No último ano tivemos um aumento em nossa 
taxa de acidentes. Em números absolutos, 
foram 24 acidentes registráveis (com e sem 
afastamento) contra 19 em 2020. As ocorrências 
que resultaram em afastamento do trabalho 
foram 12 em 2021 contra 8 em 2020, totalizando 
186 dias perdidos contra 127 em 2020, o que 
significa um aumento de 46%. Encerramos o 
ano com a taxa global de acidentes reportáveis 
(Total Recordable Incident Rate) em 3,12 e com 
a taxa global de acidentes com afastamento 
(Lost-Time Incident Rate) em 1,56. Isso 
ocorreu porque houve um aumento das horas 
trabalhadas, principalmente em razão das 
paradas de manutenção.  

Fechamos mais um ano sem o registro 
de doenças ocupacionais. A região 
Mercosul (unidades do Brasil e do Uruguai) 
correspondem a mais de 80% do HHT da 
Oxiteno e em 2021, houve um decréscimo de 
23% na taxa de acidentes em relação a 2020. 
Foi a melhor taxa de acidentes da região 
nos últimos 4 anos (em números absolutos 
também: 2018 = 20, 2019 = 14, 2020 = 16 e 
2021 = 13). 

103-2, 103-3

SEGURANÇA DO TRABALHO

Marcos Thomaz
Operador Processos 
Químicos III 
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SEGURANÇA DE 

PROCESSOS
103-2, 103-3: segurança de processos

Durante 2021, foram realizadas análises de risco 
de processo nas unidades Uruguai, Tremembé, 
Mauá e Camaçari. A busca contínua pelos perigos 
relacionados às consequências de incêndio, 
explosão e liberação de substâncias tóxicas que 
podem impactar as pessoas, o meio ambiente ou 
o patrimônio da unidade é muito importante.

No Uruguai, foi concluído o ciclo 2 do PHA, e 
encontrados 7 cenários de alto risco, para os quais 
serão executadas 14 recomendações que visam 
reduzir o risco para uma zona moderada. Nas 
unidades do Brasil teve início o ciclo 3 do PHA, 
com um diferencial notável, que é a implantação 
da ferramenta HAZOP (Análise de Risco de 
Operação), alcançando maior profundidade nos 
detalhes de cada equipamento e áreas analisadas. 
Em 2022, os estudos continuarão no Brasil e o 
ciclo 3 do PHA começará no México da mesma 
forma com a ferramenta HAZOP.

Durante o ano de 2021, reafirmou-se o 
compromisso com a gestão da segurança dos 
processos, conquistando a filiação ao CCPS (Center 
for Chemical Process Safety), uma associação chave 
dentro da indústria focada na identificação e 
atendimento das necessidades de segurança 
dos processos das diversas instalações onde 
a gestão está envolvida, armazenamento, uso 
ou processamento e transporte de materiais 
perigosos.

SASB - EM-RM-540a.1

PROCESS HAZARD 
ANALYSIS (PHA) - 

TIER 1 E TIER 2
2021

Cenários de 
alto risco7

Recomendações

14

SASB - EM-RM-540a.1

PROCESS SAFETY 
EVENTS (PSE)

Taxa Global PSE ((Total de 
eventos PSE em Tier 1 e 

Tier 2 / Total de horas 
trabalhadas) x 200,000)

2021

Acidente 
(Tier 1)1

Acidentes 
(Tier 2)

13

Horas trabalhadas
7.687.897

Taxa PSE 
(Tier 1) 0,026

Taxa PSE 
(Tier 2) 0,326

SASB - EM-RM-540a.1

PROCESS SAFETY 
EVENTS (PSE)

Taxa Global PSE ((Total 
de eventos PSE em Tier 

1 e Tier 2 / Total de horas 
trabalhadas) x 1,000,000)

2021

Acidente 
(Tier 1)1

Acidentes 
(Tier 2)

13

Horas trabalhadas
7.964.468

Taxa PSE 
(Tier 1) 0,13

Taxa PSE 
(Tier 2) 1,69

Kezia Paola Mendes Martins
Auxiliar  administrativo aprendiz 
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MELHORIAS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Em 2021, reforçamos e ampliamos a implantação do Programa 5S nas áreas da Oxiteno, um modelo de 
bases fundamentais de melhoria contínua que aplica os conceitos de utilização, organização, limpeza, 
padronização e disciplina, promovendo aspectos éticos e comportamentais aos funcionários. Sua 
condução prevê a redução de desperdícios, criação de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro, 
bem como um aumento de eficiência operacional, comprometimento e sustentabilidade da companhia.
 
O programa conta com uma estrutura de etapas de implementação nas quais a área de Melhoria Contínua 
suporta sua execução junto às áreas solicitantes. Ele permeia desde as etapas de identificação do cenário 
atual, mapeamentos de oportunidades, construções de planos de ação, até a implementação de melhorias 
e auditorias de qualificação das ações realizadas e suas aderências aos conceitos de 5S.
 
Entre as áreas que realizaram o programa de 5S em 2021 estão os laboratórios de Controle de Qualidade 
de Mauá e de Tremembé, Planta Piloto, SEAC (Controle de Amostras), laboratório Crop Solutions da Bélgica, 
laboratório Analítico, áreas produtivas de Tremembé e de Suzano.

Alguns resultados 
já alcançados:

  Identificação, demarcação e 
sinalização de equipamentos, 
bancadas, vidrarias e 
outros itens, favorecendo e 
otimizando o fluxo de trabalho 
e a segurança do local.

  Disposição de layout e a 
rearranjo de atividades que 
proporcionam melhores 
condições ergonômicas e 
favorecem a segurança do 
colaborador.

  Reutilização de itens 
considerados obsoletos.

  Doação de itens não 
utilizados para escolas, ONGs 
ou demais instituições.

  Implementação de borrachas 
em bancadas e pias para evitar 
e reduzir quebras de vidrarias, 
corrosões, e contenções para 
vazamentos de frascos e 
substâncias de equipamentos.

  Planos de limpeza e mitigação de 
fontes de sujeira, proporcionando um 
ambiente limpo e seguro, e tratando 
adequadamente resíduos e sujeiras 
provenientes das atividades internas.
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COMUNIDADES
413-1, 103-2, 103-3: comunidades

Em 2021 revalidamos nossa estratégia de 
atuação social e lançamos o programa de 
voluntariado. Por meio dessas duas novas 
iniciativas, queremos ampliar nossa atuação 
junto às comunidades onde estamos presentes, 
trabalhando para o seu desenvolvimento 
sustentável e cumprindo nosso propósito de 
levar o bem-estar às pessoas através da química.

Nossa estratégia de atuação social se baseia 
hoje em dois principais pilares: transformação 
pela química e desenvolvimento da 
comunidade local. A partir desses pilares, são 
trabalhadas três causas: Combate à fome e 
à pobreza; Educação; e Empregabilidade e 
Geração de Renda. Essa diretriz é colocada em 
ação por meio de algumas ferramentas como 
Leis de Incentivo fiscal, incentivo social privado, 
doações e engajamento social.

Em 2021 reforçamos nossa parceria com o Instituto Gerando Falcões, uma ONG 
brasileira idealizada pelo jovem empreendedor social Eduardo Lyra, que tem como 
objetivo acabar com as favelas do país. A partir de doações feitas pela Oxiteno e 
pelos colaboradores, arrecadamos R$ 93,500 para a compra de quase 2 mil cestas 
básicas que foram distribuídas para famílias em estado de vulnerabilidade.

Essa ação ocorreu por meio de uma iniciativa da Oxiteno chamada “Tudo em 
Dobro”, em que toda a doação realizada pelos colaboradores seria dobrada 
pela companhia. Ao todo, a campanha arrecadou R$ 23,5 mil em doações dos 
colaboradores, porém além de dobrar, a Oxiteno contribui com um total de R$ 
70,000. Ao todo o programa já atendeu mais de 1 milhão de pessoas por meio de 
629 instituições, em 215 cidades do país.

OUTRAS DOAÇÕES

Nossa diretriz de 
atuação social

Nosso propósito
Contribuir para  
o bem-estar  
das pessoas através 
da química

Desenvolvimento local
Minimizar adversidades sociais 
de comunidade próximas 
das operações com foco no 
desenvolvimento local

Transformação  
pela química
Usar a química 
como agente de 
transformação social

Nossas causas

Educação

Empreendedorismo  
e geração de renda

Combate à fome  
e à pobreza

  1.350 cestas básicas e kits  
de higiene

  20 cilindros de Oxigênio 
medicinal

 4.000 máscaras

 200 litros de álcool em gel

 20 kg de matéria prima

 300 testes de Covid-19

CORONA NO PAREDÃO, FOME NÃO

R$ 278 mil reais, sendo:
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Baú das Artes
Focado no desenvolvimento de professores da rede pública de ensino, o projeto busca 
desenvolver habilidades manuais e emocionais, formas de expressão, criatividade e 
socialização dos alunos por meio de ferramentas ludo pedagógicas. Já são quatro anos de 
trabalho com escolas da região de entorno de nossas operações - Mauá, Suzano e Tremembé 
(SP) Camaçari (BA) e Triunfo (RS). Os baús são entregues recheados de materiais, como itens 
de teatro, objetos de jardinagem, higiene, esporte, alimentação e uma minibiblioteca com 
livros da ONG Evoluir e de editoras parceiras. Durante a pandemia, o projeto também ajudou 
os educadores a facilitar o desafio do ensino à distância.

NOSSA ESTRATÉGIA SOCIAL NA PRÁTICA 

Ano Escolas Baús Educadores Alunos Região

2018 8 8 74 1.740 Camaçari
2019 22 22 104 3.886 Camaçari, Mauá, Tremembé

2020 24 24 298 7.597 Camaçari, Mauá, Tremembé Suzano e 
Triunfo

2021 26 24 227 7.805 Camaçari, Mauá, Tremembé Suzano e 
Triunfo

Total 80 78 703 21.028 -

Integrar Arte e Vida
Como parte das nossas iniciativas voltadas para responsabilidade social, em 2021 
patrocinamos o projeto social Integrar Arte e Vida, que atende crianças e adolescentes 
matriculados na escola estadual Professor Sada Umeizawa, localizada em Mauá, São 
Paulo. O intuito deste projeto é complementar o processo educacional para evitar a 
evasão escolar e oferecer alternativas por meio de oficinas culturais e esportivas, 
reduzindo a situação de risco social aos jovens de comunidades carentes. 

O plano pedagógico propõe a extensão das atividades curriculares dos alunos, 
configurando assim um modelo similar ao da escola em tempo integral. Tanto o esporte, 
quanto o lazer motivam e inspiram a superação de barreiras socioeconômicas, além de 
proporcionar aptidões como concentração, rendimento escolar, disciplina, autoestima, 
bem-estar e qualidade de vida. 

O projeto tem duração de 12 meses e teve início em agosto com a liberação das aulas de 
forma regrada na escola por conta da pandemia. Nós da Oxiteno patrocinamos todo o 
projeto desde a reforma das salas de judô e balé e da quadra esportiva, com colocação 
de espelho, barra, tatames, pintura e troca das traves do futebol de salão, bem como as 
próprias aulas de judô, balé e futsal.

Maluquímica
Protagonizado por uma dupla de cientistas, o espetáculo proporciona às crianças uma 
imersão em experiências científicas. Além de garantir a diversão dos pequenos e 
estimular a curiosidade, a peça ressalta a importância de cuidar do planeta e do próximo, 
apresentando a química de forma lúdica como instrumento para a manutenção da vida. 

A empresa Kommitment elaborou este espetáculo com o patrocínio da Oxiteno, e ele 
está previsto para acontecer presencialmente em escolas da rede pública de Mauá e 
Suzano em 2022 em 18 sessões. Devido à pandemia, a peça foi adaptada para o virtual e 
compartilhada com as Secretarias de Educação das cidades.
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NOSSA ESTRATÉGIA SOCIAL NA PRÁTICA VOLTA ÀS AULAS SEGURO

Em parceria com a AkzoNobel, doamos 1.000 cestas básicas e kits de 
higiene, mais de 3 mil máscaras, 200 litros de álcool em gel, além de 
revitalizar os espaços das salas de aulas, corredores e quadras de duas 
escolas públicas da região de Mauá, em São Paulo. 

A revitalização contou com a colaboração de 12 artistas que transformaram 
os ambientes das escolas estaduais Professor Manoel Rodrigues e Professora 
Sada Umeizawa, localizadas em Mauá (SP), em uma iniciativa que utiliza cor 
e arte urbana para conectar alunos e professores aos espaços educacionais. 
No total, 1.503 alunos, funcionários e professores foram impactados pela 
ação, que coloriu mais de 14,3 mil m2 nas duas escolas. 

81%  
disseram que a 
sensação de  
bem-estar aumentou

82% 
passaram a sentir mais 
orgulho de frequentar 
a instituição

89%  
disseram ter mais 
vontade de cuidar 
do local

Ajudôu e Ippon Social
Projeto desenvolvido em Camaçari (BA), oferece aulas de judô no contraturno escolar 
de escolas de rede pública da cidade de Camaçari – a meta é ter 100 alunos inscritos.

RELACIONAMENTOS E PARCERIAS 

A Oxiteno, por meio de seu compromisso de responsabilidade social desenvolvendo a 
comunidade local em que atua, possui um Mapeamento de Riscos Sociais. Esse 
mapeamento leva em conta os riscos que podem ser aplicáveis a diversos 
stakeholders, como: fornecedores, cadeia logística, comunidades do entrono, 
funcionários, clientes e sociedade. Por meio de constatações procedimentais internas e 
estudos relevantes de mercado (por exemplo: Código de Ética do Grupo ULTRA, Matriz 
de Aspectos e Impactos Ambientais da Oxiteno (ISO 14001), Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da ONU e ISO 26000) foi possível mapear os riscos os 
quais o stakeholders estão sujeitos e classifica-los conforme sua severidade e 
probabilidade. A severidade leva em consideração o risco reputacional e investimento 
da organização e a probabilidade é baseada na taxa de documentação, iniciativas e 
procedimentos existentes para controle e mitigação do risco. 

Outra ferramenta de atuação social importante são os Conselhos Comunitários 
Consultivos (CCC), uma iniciativa das indústrias químicas que busca estreitar o 
relacionamento e ampliar os canais de comunicação entre empresa e comunidade 

para assuntos ambientais, de saúde e segurança. O CCC é composto por 
membros da comunidade de entorno, representantes do comércio local, 
escolas, área de saúde, órgãos públicos (defesa civil, meio ambiente). 
Periodicamente são realizadas reuniões do conselho, em que, entre vários 
temas, um deles a empresa reporta para os principais acontecimentos e 
desvios de suas operações, comunicando quais foram as tratativas e 
soluções e esclarecendo possíveis dúvidas. Caso haja alguma reclamação, 
sugestão ou qualquer contato necessário por parte da comunidade os CCC 
ficam como um canal de comunicação dessas demandas além de termos o 
canal aberto do Grupo Ultra à disposição da comunidade local para 
realização desse contato.

Nos Estados Unidos, a Oxiteno participa mensalmente das reuniões da 
BAYCAP (Bay Area Citizens Advisory Panel), que fornece um fórum aberto para 
o diálogo entre os membros da indústria e comunidade local: vizinhos, 
líderes e proprietários de negócios da comunidade.
413-1
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O programa de voluntariado – o Conectar – 
tem como foco impulsionar a estratégia de 
atuação social da Oxiteno ao mesmo tempo 
em que proporciona aos colaboradores 
atuarem como agentes de transformação 
social para minimizar adversidades sociais 
de comunidades próximas das operações 
visando o desenvolvimento local. Ele passa a 
ser mais uma ferramenta de nossa estratégia 
de atuação social e terá abrangência inicial 
em todas as localidades do Brasil.

Todas as nossas ações de voluntariado 
gerenciadas por meio de uma plataforma 
exclusiva. Em 2021, realizamos um total de 8 
ações, com a participação de 66 voluntário e 
que beneficiaram mais de 600 pessoas.

CONECTADO COM O AMANHÃ
Voltado para o público jovem, o programa 
oferece informações de carreira e competências 
comportamentais desejadas no mercado de 
trabalho. Essa mentoria possibilita aos alunos um 
momento de reflexão sobre seu futuro, oferecendo 
perspectivas de carreiras e informações sobre quais 
são as competências comportamentais desejadas 
no mercado de trabalho. Em 2021, o projeto contou 
com 14 voluntários beneficiou 125 jovens.

CAMPANHA DE NATAL 
OXITENO 2021 
Ação de Voluntariado do Programa 
Conectar que arrecadou doações 
para as organizações Irmã Dulce de 
Camaçari, SOS Aldeias Infantis de Porto 
Alegre e Gerando Falcões no escritório 
central e unidades de São Paulo. 

CARTA E CARREIRA
Promove o intercâmbio de conhecimentos através da 
troca de cartas entre voluntários e jovens em situação de 
vulnerabilidade. O objetivo é aproximar esses jovens do 
mercado de trabalho, contribuir para o desenvolvimento 
pessoal e profissional, além de ampliar o repertório, estimular 
a inclusão, a escrita e leitura. Em 2021, o projeto promoveu 
essa troca entre 20 voluntários e 20 beneficiados.
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FORNECEDORES 
102-9, 103-2, 103-3: cadeia de fornecimento

Na Oxiteno, o relacionamento com os 
fornecedores tem por objetivo promover 
os melhores negócios, criar boas práticas 
que proporcionem iniciativas de impacto 
social positivo e reconhecer parceiros que se 
destacam em seus processos, estreitando assim 
nossa parceria comercial. Por isso, a área de 
Suprimentos possui papel estratégico, tendo 
seu escopo bem definido de modo a promover: 

  A valorização do Serviço, da Reputação e da 
Atuação Responsável e Sustentável, além 
do custo competitivo e acuracidade do 
abastecimento.

  O desenvolvimento e monitoramento 
dos fornecedores através de um plano de 
auditorias mais consistente e abrangente, 
baseados em planos de melhoria contínua.

  A criação de redes de consultorias e 
escritórios para nos apoiar no processo de 
auditoria de fornecedores (com abrangência 
de fornecedores em todos os continentes).

  A introdução da EcoVadis como parceiro 
para desenvolvimento e monitoramento da 
Sustentabilidade das operações dos nossos 
fornecedores e Especificidade para cada 
Categoria. 

  A aplicação de elementos de ESG nas 
estratégias de compras, com preferências 
comerciais para fornecedores de destaque.

Assim, em 2021 lançamos o novo Programa 
de Relacionamento com Fornecedores, 
estabelecendo uma forma de trabalho que 
leva em consideração não somente critérios 

como o preço ou prazo de entrega, mas também 
elementos importantes tais como a relação 
entre a Oxiteno e o fornecedor, a qualidade, 
a segurança, o nível de serviço, a avaliação 
reputacional e a sustentabilidade aplicada ao 
longo de sua cadeia produtiva. 

Também alinhado ao Plano Estratégico de 
Sustentabilidade 2030, dispomos de uma 
iniciativa para medir e monitorar o desempenho 
ambiental e social em nossa cadeia de 
suprimentos. Por meio da plataforma EcoVadis, 
para assim conseguirmos avaliar e comparar 
proativamente nossos fornecedores nos principais 
temas de Responsabilidade Social e Empresarial 
(RSE) – entre eles meio ambiente, práticas 
trabalhistas e direitos humanos, ética e compras 
sustentáveis –, além de colaborar para a criação 
de planos de melhoria para de seus processos. 

A metodologia concentra-se em 21 critérios de 
sustentabilidade, tomando como base iniciativas 
mundialmente reconhecidas: Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Pacto Global 
da ONU, Global Reporting Initiative (GRI) e ISO 
26000. Acreditamos que o uso dessa plataforma 
colaborativa aumentará a performance de nossos 
fornecedores, sendo transparente e permitindo o 
compartilhamento de resultados de RSE também 
para outros clientes.

Em 2021 houve um incremento de 55% 
no gasto com fornecedores justificado 
pelo aumento do volume de vendas em 
comparação ao ano de 2020.

Total de 
fornecedores

Volume total de 
compras (em US$)

615 627

 487.985.117,98 701.696.501,37

2020 2021

204-1

PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS

Brasil México Estados Unidos Uruguai

Nacional Estrangeiro Nacional Estrangeiro Nacional Estrangeiro Nacional Estrangeiro
2019 77% 23% 71% 29% 72% 28% 39% 61%
2020 75% 25% 70% 30% 54% 46% 10% 90%
2021 74% 26% 70% 30% 65% 35% 7% 93%
São considerados “locais” todos os fornecedores localizados no mesmo país que a unidade industrial correspondente.

Em 2020, houve uma diminuição do volume de compras com fornecedores locais dado o cenário de pandemia, o que exigiu a compra de MP importada 
para manter o abastecimento da unidade

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Nossa responsabilidade com a ética e com relações de trabalho 
dignas e respeitosas devem ir além das nossas operações. Dessa 
forma, temos diretrizes claras que proíbem qualquer tipo de 
trabalho forçado ou infantil em nossos fornecedores e um canal 
de comunicação (nosso Canal Aberto) para que colaboradores 
e terceiros comuniquem a existência ou suspeita de violações. 
Também realizamos procedimentos de due diligence dos 
fornecedores antes de seu cadastro para identificar riscos 
reputacionais dos terceiros com a qual a Oxiteno se relaciona. 

O monitoramento de Fornecedores ainda não contempla 
critérios de sustentabilidade para seleção e homologação 
de fornecedores nas regiões México e Estados Unidos.

% DE NOVOS FORNECEDORES 
SELECIONADOS COM BASE EM  
CRITÉRIOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

2019 2020 2021

100 100 100

308-1, 414-1
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Principais categorias de fornecedores

2020 2021

Derivados Renováveis

22% 20%

Utilidades

10%20%

Derivados Petroquímicos

15% 25%

Petroquímicos Básicos

37% 38%

Embalagens

6% 7%



Em uma atuação conjunta da 
área de Inovação e suprimentos, 
trabalhamos na aplicação da 
tecnologia de sanitização da 
Aurratech para nossos caminhões 
tanque. O uso da tecnologia 
trouxe uma economia de 90% 
no tempo do processo de 
sanitização, 88% menos consumo 
de energia, 99% menos consumo 
de água e um aumento na 
validade da sanitização, o que 
aumenta a disponibilidade de 
veículos em uma época de alta 
demanda logística. Atualmente 
a tecnologia está implementada 
em um cliente com dois produtos 
da Oxiteno, bem como nas 
operações de transferência 
entre as unidades da Oxiteno de 
Tremembé e Suzano.

Em 2021, ampliamos nossa 
porcentagem de compras de 
óleo de palmiste e derivados 
certificado pela Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), 
organização não governamental 
que avalia os fornecedores desse 
insumo em questões aspectos 
sociais e ambientais, além de 
facilitar o rastreio dos fluxos 
de abastecimento dos portos, 
refinarias, fábricas, e, com o 
tempo, até suas plantações. 
Em comparação com o volume 
total, 41% do óleo de palmiste 
e derivados comprados eram 
certificados. Considerando apenas 
o óleo de palmiste, o percentual
sobe para 43%. Nossa meta é
chegar a 100% de produtos
certificados até 2024.

LIMPEZA E ECONOMIA

MATÉRIAS-PRIMAS 
RESPONSÁVEIS

MONITORAMENTO 
INTERNACIONAL

Na frente de internacional, 
a Oxiteno iniciou 2021 com 
a realização da prova de 
conceito com a tecnologia 
da Startup Quattro, para 
a implementação de 
um sistema de gestão e 
monitoramento de suas 
importações e exportações. O 
sistema foi aprovado na prova 
de conceito e contratado no 
segundo semestre de 2021.

A ferramenta permite uma 
melhor visão gerencial, 
unificando os dados do início 
ao fim do processo, tornando 
estas informações acessíveis 
tanto para a equipe quanto 
para os clientes. Também 
torna possível identificar 
os principais gargalos da 
operação e o monitoramento 
de cargas marítimas, trazendo 
clareza para uma atuação 
mais eficaz e oportunidades 
de melhoria no dia a dia.

13%
25%

41%

100%
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2019

% Certificado

2020 2021 2024
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Esta é a sétima edição consecutiva de nosso relatório desenvolvido 

de acordo com as normas da Global Reporting Initiative (GRI), em 

sua versão Standards, opção Essencial. Neste material, apresentamos 

de forma clara e transparente, os principais resultados da Oxiteno 

no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, alinhados 

ao Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 e aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e aos dez princípios 

universais do Pacto Global da ONU.. 

O reporte dos indicadores está alinhado aos temas 

considerados materiais pelos principais públicos de interesse da 

companhia: acionistas e investidores, colaboradores, clientes e 

consumidores, representantes externos, parceiros de negócios, 

fornecedores e prestadores de serviços, concorrentes, mídia, 

poder público, entidades e associações de classe. 

102-40

Importante destacar que a optamos por dar continuidade aos 

temas materiais definidos em 2018 para a construção desse 

relatório, já que eles se mantêm relevantes e se integram aos 

pilares do Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030. Para o 

último processo de materialidade, foram envolvidos diretamente 

os gestores da companhia e um representante do grupo de 

acionistas que identificaram os temas considerados mais 

impactantes e que estão alinhados com os tópicos considerados 

materiais. Além disso, para garantir maior transparência 

e robustez ao processo, pelo segundo ano realizamos a 

asseguração externa dos dados com a Bureau Veritas (BV).

102-42, 102-43, 102-44

102-46, 102-47, 103-1

Tema material Impacto interno Impacto externo

Saúde e Segurança de 
Funcionários Sim Não

Segurança de 
processo Sim Sim

Segurança de 
produtos químicos Sim Sim

Energia (térmica e 
elétrica) Sim Sim

Efluentes líquidos Sim Sim

Gestão de resíduos Sim Sim

Emissões atmosféricas Sim Sim

Ética, transparência e 
integridade Sim Sim

Água Sim Sim

Cadeia de 
fornecimento Sim Sim

Inovação na gestão 
do portfólio Sim Sim

Produtos e soluções 
sustentáveis para a 
sociedade

Sim Sim

Valorização da força 
de trabalho Sim Não

Comunidades locais* Sim Sim

Desempenho 
econômico* Sim Sim

*Os temas Comunidades locais e Desempenho econômico foram considerados 
materiais pela Alta Liderança da Oxiteno e estão também alinhados com a 
materialidade do grupo Ultra.

Sobre o relatório
102-50, 102-52, 102-54, 102-56

Leandro Nunes de Castro
Operador Processos Químicos II 
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Sumário GRI

Disclosures gerais

Perfil da organização 

GRI 102:  
Disclosures  
Gerais 2016

102-1: Nome da organização 9

102-2: Atividades, marcas, produtos e serviços 9 e 32

102-3: Localização da sede 9

102-4: Localização das operações 9

102-5: Propriedade e forma jurídica
Sociedade anônima de capital fechado e 
parte da companhia multinegócios Ultrapar 
Participações S.A. (Ultra)

102-6: Mercados atendidos 13

102-7: Porte da organização 13

102-8: Informações sobre empregados e 
outros trabalhadores 48

102-9: Cadeia de fornecedores 57

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

Não foram registradas mudanças 
significativas na organização e em sua cadeia 
de fornecedores durante o ano de 2020

102-11: Princípio ou abordagem da 
preocupação 26

102-12: Iniciativas externas 11

102-13: Participação em associações 11

Estratégia

GRI 102: 
Disclosures  
Gerais 2016

102-14: Declaração do decisor mais graduado 
da organização 4

102-15: Principais impactos, riscos e 
oportunidades 26

Ética e Integridade

GRI 102: 
Disclosures  
Gerais 2016

102-16: Valores, princípios, padrões e normas 
de comportamento 23

102-17: Mecanismos de aconselhamento e 
preocupações éticas 26

Governança

GRI 102: 
Disclosures  
Gerais 2016

102-18: Estrutura de governança 25

Standard GRI Disclosure Comentário Página

GRI 101: fundamentos 2016

Standard GRI Disclosure Comentário Página

GRI 101: fundamentos 2016

Engajamento de partes interessadas

GRI 102:  
Disclosures  
Gerais 2016

102-40: Lista de partes interessadas 67

102-41: Acordos de negociação coletiva

85,4% dos empregados são cobertos por 
acordos coletivos. Somente Brasil, México e 
Uruguai possuem acordos de negociações 
coletivas (países considerados no indicador: 
Argentina, Brasil, China, Colômbia, Bélgica, 
EUA, México e Uruguai)

102-42: Base para a identificação e seleção de 
partes interessadas para engajamento 67

102-43: Abordagem para o engajamento das 
partes interessadas 67

102-44: Principais tópicos e preocupações 
levantadas 67

Práticas de relato

GRI 102: 
Disclosures  
Gerais 2016

102-45: Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas

As informações reportadas englobam o 
desempenho no Brasil, operação mais 
significativa, mas, sempre que possível, 
estendem-se às unidades internacionais. As 
demonstrações financeiras são divulgadas 
pela holding Ultrapar e contemplam todas 
as unidades da Oxiteno

102-46: Definição do conteúdo do relatório e 
limite dos tópicos 67

102-47: Lista de tópicos materiais 67

102-48: Reformulações de informações Não houve

102-49: Alterações no relatório Não foram realizadas alterações no relatório

102-50: Período coberto pelo relatório 74

102-51: Data do último relatório 2020

102-52: Ciclo de emissão de relatórios Anual

102-53: Ponto de contato para perguntas 
sobre o relatório 74

102-54: Declaração de elaboração do relatório 
de conformidade com Standards GRI 68

102-55: Sumário de conteúdo GRI 68

102-56: Verificação externa 73
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Sumário GRI

Standard GRI Disclosure Comentário Página

GRI 101: fundamentos 2016

Standard GRI Disclosure Comentário Página

GRI 101: fundamentos 2016

Tópicos materiais
Desempenho econômico

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 28

103-3: Avaliação da forma de gestão 28

GRI 201: 
Desempenho 
Econômico 2016

201-1: Valor econômico direto gerado e 
distribuído 29

201-2: Implicações financeiras e outros riscos 
e oportunidades decorrentes de mudanças 
climáticas

41

Práticas de compra

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 65

103-3: Avaliação da forma de gestão 65

GRI 204:  
Práticas de  
compra

204-1: Proporção de gastos com fornecedores 
locais 65

Anticorrupção

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 27

103-3: Avaliação da forma de gestão 27

GRI 205:  
Anticorrupção 2016

205-1: Operações submetidas a avaliações de 
riscos relacionados à corrupção

27

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

27

205-3 Operações avaliadas sobre riscos 
associados à corrupção

27

Meio ambiente
Energia

GRI 103:  
Forma de Gestão 
2016

103-1: Explicação do tópico  
material e seu limite

67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 43

103-3: Avaliação da forma de gestão 43

GRI 302:  
Energia 2016

302-1: Consumo de energia  
dentro da organização 43

302-3: Intensidade energética 43

302-4: Redução do consumo de energia 43

Água e efluentes

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 42

103-3: Avaliação da forma de gestão 42

GRI 303:  
Água 2018

303-3: Total de água retirada por fonte 42
303-4: Descarte total de água 42
303-5: Consumo total de água 42

Emissões

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 44

103-3: Avaliação da forma de gestão 44

GRI 305:   
Emissões 2016

305-1: Emissões diretas de gases de efeito 
estufa (GEE) (Escopo 1)

O inventário de emissões de GEE da  
Oxiteno adota o controle operacional para 
mensuração dos resultados

44

305-2: Emissões indiretas de gases de efeito 
estufa (GEE) (Escopo 2)

O inventário de emissões de GEE da  
Oxiteno adota o controle operacional para 
mensuração dos resultados

44

305-4: Intensidade de emissões de GEE 44

305-5: Redução de emissões de GEE 44

305-7: Emissões de NOx, SOx e outras  
emissões atmosféricas significativas

Resíduos

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 45

103-3: Avaliação da forma de gestão 45

GRI 306:  
Resíduos 2018

306-3: Resíduos gerados 45

306-4: Resíduos não destinados à disposição final 45

306-5: Resíduos enviados à disposição final 45

Avaliação ambiental de fornecedores

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 65

103-3: Avaliação da forma de gestão 65

GRI 308:   
Avaliação  
ambiental de 
fornecedores

308-1: Novos fornecedores selecionados com 
base em critérios ambientais 65
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Sumário GRI

Standard GRI Disclosure Comentário Página

GRI 101: fundamentos 2016

Standard GRI Disclosure Comentário Página

GRI 101: fundamentos 2016

Social

Emprego

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 60
103-2: Forma de gestão e seus componentes 47
103-3: Avaliação da forma de gestão 47

GRI 401:  
Emprego 2016

401-1: Novas contratações de empregados e 
rotatividade de empregados 48

Saúde e segurança do trabalho 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67
103-2: Forma de gestão e seus componentes 55
103-3: Avaliação da forma de gestão 55

GRI 403:  
Saúde e  
Segurança do 
Trabalho 2018

403-3: Serviços de saúde do trabalho 55

403-4: Participação dos trabalhadores, 
consulta e comunicação referentes a saúde 
e segurança do trabalho

55

403-9: Acidentes de trabalho 57

Treinamento e educação 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67
103-2: Forma de gestão e seus componentes 52
103-3: Avaliação da forma de gestão 52

GRI 404: 
Treinamento e 
Educação 2016

404-1: Média de horas de treinamento por 
ano, por empregado 52

Diversidade e igualdade de oportunidades 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67
103-2: Forma de gestão e seus componentes 49
103-3: Avaliação da forma de gestão 49

GRI 405:  
Diversidade e 
Igualdade de 
Oportunidades 
2016

405-1: Diversidade em órgãos de governança 
e empregados

48, 50, 
51

405-2: Proporção salarial entre homens e 
mulheres 51

Não discriminação 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67
103-2: Forma de gestão e seus componentes
103-3: Avaliação da forma de gestão

GRI 406:  
Não Discriminação 
2016

406-1: Casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve nenhum caso relatado no 
período

Comunidades locais

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 61

103-3: Avaliação da forma de gestão 61

GRI 413:  
Comunidades  
locais 2016

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

61

Avaliação social de fornecedores

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes 65

103-3: Avaliação da forma de gestão 65

GRI 414:  
Avaliação social de 
fornecedores 2016

414-1: Novos fornecedores selecionados com 
base em critérios sociais 65

Saúde e segurança do cliente

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 60

103-2: Forma de gestão e seus componentes 33

103-3: Avaliação da forma de gestão 33

GRI 416:  
Saúde e Segurança 
do Cliente 2016

416-1: Avaliação dos impactos de saúde 
e segurança de categorias de produtos e 
serviços

33

Privacidade do cliente

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite 67

103-2: Forma de gestão e seus componentes

103-3: Avaliação da forma de gestão

GRI 418:    
Privacidade do 
Cliente 2016

418-1: Queixas comprovadas relativas a 
violação da privacidade e perda de dados de 
clientes

Zero queixas

SASB - Petróleo e Gás: Midstream

Gerenciamento 
de Riscos de 
Incidentes Críticos

EM-RM-540a.2 Desafios para Sistemas de Segurança 59
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102-13 – Participação em associações

BRASIL

American Chamber of Commerce (AMCHAM Brasil)
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DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE – BUREAU VERITAS  

 

INTRODUÇÃO 

O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) foi contratado pela Oxiteno S.A. Indústria e 
Comércio (Oxiteno) a conduzir uma verificação independente do seu Relatório de Sustentabilidade 
de 2021 (doravante denominado Relatório). 

As informações publicadas no relatório são de inteira responsabilidade da administração da 
Oxiteno. Nossa responsabilidade encontra-se definida conforme escopo abaixo. 

 

ESCOPO DO TRABALHO 

O escopo desta verificação abrangeu os padrões e Princípios1da Global Reporting InitiativeTM para 
Relatórios de Sustentabilidade e se refere à prestação de contas do período de 01 de Janeiro a 31 
de Dezembro de 2021. 

 

RESPONSABILIDADES DA OXITENO E DO BUREAU VERITAS 

A elaboração, apresentação e conteúdo do Relatório são de inteira responsabilidade da 
administração da Oxiteno. O Bureau Veritas é responsável por fornecer uma opinião independente 
às Partes Interessadas, de acordo com o escopo de trabalho definido nesta declaração. 

 

METODOLOGIA 

A verificação contemplou as seguintes atividades: 

1. Entrevistas com responsáveis pelos temas materiais e pelo conteúdo do Relatório; 

2. Verificação remota sobre processos corporativos e operacionais da Oxiteno;  

3. Análise de evidências documentais fornecidas pela Oxiteno para o período coberto pelo 
Relatório (2021); 

4. Avaliação dos sistemas utilizados para compilação de dados; 

5. Análise das atividades de engajamento com partes interessadas (stakeholders) 
desenvolvidas pela Oxiteno; 

6. Avaliação da sistemática utilizada para determinação dos aspectos materiais incluídos no 
Relatório, considerando o contexto da sustentabilidade e abrangência das informações 
publicadas. 

 

O nível de verificação adotado foi o Limitado, de acordo com os requisitos da norma ISAE 30002, 
incorporados aos protocolos internos de verificação do Bureau Veritas.  

 
 
 

1. Materialidade, Inclusão de Stakeholders, Contexto da Sustentabilidade, Completude, Equilíbrio, Comparabilidade, Exatidão, 
Tempestividade, Clareza e Confiabilidade 

2. International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information 
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LIMITACOES E EXCLUSOES 

Foi excluída desta verificação qualquer avaliação de informações relacionadas à(ao): 

 Atividades fora do período reportado; 

 Declarações de posicionamento (expressões de opinião, crença, objetivos ou futuras 
intenções) por parte da Oxiteno; 

 Exatidão de dados econômico-financeiros contidos neste Relatório, extraídas de 
demonstrações financeiras, verificadas por auditores independentes; 

 Inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) verificado externamente em um 
processo independente; 

 Dados e informações de empresas coligadas, sobre as quais não há controle operacional 
por parte da Oxiteno. 

 

As seguintes limitações foram aplicadas a esta verificação: 

 Os princípios de Exatidão e Confiabilidade de dados foram verificados de forma amostral, 
exclusivamente à luz das informações e dados relacionados aos temas materiais 
apresentados no Relatório; 

 As informações econômicas apresentadas no Relatório foram verificadas especificamente 
frente aos princípios de Equilíbrio e Completude da GRI. 

 

PARECER SOBRE O RELATÓRIO E O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO 

 
 Ao longo do processo de verificação constatamos uma sistemática confiável de coleta e 

consolidação de dados que compõem o Relatório. Os responsáveis pelos temas materiais, 
que responderam à verificação, demonstraram conhecimento adequado sobre os 
indicadores e o processo de elaboração do Relatório;  
 

 A Oxiteno optou mais uma vez por dar continuidade aos temas materiais definidos em 2018 
para a construção desse Relatório. Somos da opinião que o método adotado possibilitou a 
elaboração de um Relatório que aborda de forma equilibrada os principais impactos das 
atividades da empresa. Todavia o Relatório não contempla integralmente as informações 
sobre a definição de seus grupos de stakeholders e as formas de engajamento com os 
mesmos (abordagem e frequência de engajamento); 
 

 A Oxiteno considera para o indicador de Proporção de gastos com compras locais (GRI 
204-1) a abrangência nacional como conceito de compras locais, o que impossibilita o leitor 
entender se há ações efetivas relacionadas ao desenvolvimento local, mediante políticas 
de compras em regiões mais carentes; 
 

 Os dados apresentados para atender aos indicadores 302-1, 302-2, 305-2, 305-3 e 305-5 
da GRI, fazem parte do Inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) da 
Oxiteno, certificado por uma terceira parte em 2021, com base na NBR ISO 14.064-1/07; 
 

 Evidenciamos a publicação do indicador de Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
significativas, como material particulado (GRI 305-7), atendendo a uma recomendação do 
Bureau Veritas no ciclo anterior de verificação;  
 

 Constatamos que a Oxiteno iniciou, em 2021, uma análise de desempenho de 
sustentabilidade de seus produtos, para implementar planos de ação que impulsionem 
melhorias reduzindo riscos e impactos ambientais e a própria emissão de gases de efeito 
estufa. A empresa se comprometeu em apresentar as ações e/ou cronogramas 
relacionados a estas melhorias, no âmbito dos impactos ambientais, na próxima 
publicação; 
 

 
 

 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION   Page 3 of 3 

RECOMENDAÇÕES 

 Definir e publicar os grupos de stakeholders com os quais a empresa busca engajamento 
para definição do processo de preparação do relatório, assim como abordagem e 
frequência desse engajamento (GRI 102-42 e 102-43); 
 

 Demonstrar a efetividade da política de compras locais (GRI 204-1) da empresa, reduzindo 
a abrangência do conceito de compras locais, atualmente estabelecido em nível de País; 
 

 Publicar dados para atender ao indicador de Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
significativas (GRI 305-7). 
 

 
CONCLUSÃO 

Como resultado de nosso processo de verificação, nada chegou ao nosso conhecimento que 
pudesse indicar que: 

 As informações prestadas no Relatório não sejam equilibradas, consistentes e confiáveis; 

 A Oxiteno não tenha estabelecido sistemas apropriados para coleta, compilação e análise 
de dados quantitativos e qualitativos, utilizados no Relatório; 

 O Relatório não seja aderente aos Princípios para definição de conteúdo e qualidade do 
padrão GRI para relatórios de sustentabilidade e não atenda aos critérios da opção 
Essencial. 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE 

O Bureau Veritas Certification é uma empresa independente de serviços profissionais 
especializado na gestão de Qualidade, Saúde, Segurança, Social e de Meio Ambiente com mais 
de 185 anos de experiência em serviços de avaliação independente. 

O Bureau Veritas implantou e aplica um Código de Ética em todo o seu negócio para garantir que 
seus colaboradores mantenham os mais altos padrões em suas atividades cotidianas. Somos 
particularmente atentos a prevenção no que concerne ao conflito de interesses. 

A equipe de verificação não possui qualquer outro vínculo com a Oxiteno, que não seja a 
verificação independente do Relatório de sustentabilidade. Entendemos que não há qualquer 
conflito entre outros serviços realizados pelo Bureau Veritas e esta verificação realizada por nossa 
equipe. 

A equipe que conduziu esta verificação para a Oxiteno possui amplo conhecimento em verificação 
de informações e sistemas que envolvem temas ambientais, sociais, de saúde, segurança e ética, 
o que aliado à experiência nessas áreas, nos permite um claro entendimento sobre a apresentação 
e verificação de boas práticas de responsabilidade corporativa. 
 
CONTATO 
www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp  
telefone (11) 2655-9000. 
  
  
  
 São Paulo, abril de 2021. 
 

 
 

Alexander Vervuurt 
Auditor-líder Assurance Sustainability Reports (ASR) 
Bureau Veritas Certification – Brasil 
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 A Oxiteno publica informações sobre o indicador 413-1 (esfera social), com ênfase em 
programas de desenvolvimento voltados às comunidades locais. Evidenciamos dados e 
informações sobre avaliações de impactos ambientais e monitoramento contínuo, além de 
processos formais de queixas por parte da comunidade local (vizinhanças como um todo). 
 

RECOMENDAÇÕES 

 Definir e publicar os grupos de stakeholders com os quais a empresa busca engajamento 
para definição do processo de preparação do relatório, assim como abordagem e 
frequência desse engajamento (GRI 102-42 e 102-43) - Recomendação do ciclo anterior; 
 

 Demonstrar a efetividade da política de compras locais (GRI 204-1) da empresa, reduzindo 
a abrangência do conceito de compras locais, atualmente estabelecido em nível de País - 
Recomendação do ciclo anterior. 

 
CONCLUSÃO 

Como resultado de nosso processo de verificação, nada chegou ao nosso conhecimento que 
pudesse indicar que: 

 As informações prestadas no Relatório não sejam equilibradas, consistentes e confiáveis; 

 A Oxiteno não tenha estabelecido sistemas apropriados para coleta, compilação e análise 
de dados quantitativos e qualitativos, utilizados no Relatório; 

 O Relatório não seja aderente aos Princípios para definição de conteúdo e qualidade do 
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Essencial. 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE 

O Bureau Veritas Certification é uma empresa independente de serviços profissionais 
especializado na gestão de Qualidade, Saúde, Segurança, Social e de Meio Ambiente com mais 
de 185 anos de experiência em serviços de avaliação independente. 

O Bureau Veritas implantou e aplica um Código de Ética em todo o seu negócio para garantir que 
seus colaboradores mantenham os mais altos padrões em suas atividades cotidianas. Somos 
particularmente atentos a prevenção no que concerne ao conflito de interesses. 

A equipe de verificação não possui qualquer outro vínculo com a Oxiteno, que não seja a 
verificação independente do Relatório de sustentabilidade. Entendemos que não há qualquer 
conflito entre outros serviços realizados pelo Bureau Veritas e esta verificação realizada por nossa 
equipe. 

A equipe que conduziu esta verificação para a Oxiteno possui amplo conhecimento em verificação 
de informações e sistemas que envolvem temas ambientais, sociais, de saúde, segurança e ética, 
o que aliado à experiência nessas áreas, nos permite um claro entendimento sobre a apresentação 
e verificação de boas práticas de responsabilidade corporativa. 
 
CONTATO 
www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp  
telefone (11) 2655-9000. 
  
  
  
 São Paulo, março de 2022. 
 

 
Alexander Vervuurt 
Auditor-líder Assurance Sustainability Reports (ASR) 
Bureau Veritas Certification – Brasil 
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