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APRESENTAÇÃO
Todos os dias, a Oxiteno busca cumprir seu propósito: contribuir para o
bem-estar das pessoas através da química. Foi assim que alcançou a liderança
na produção de tensoativos e especialidades químicas nas Américas.
Foram muitos os fatores para chegar nessa posição. Entre eles, a dedicação de
profissionais qualificados, uma gestão eficaz e a qualidade do vasto portfólio da
companhia. Hoje, essa carteira apresenta mais de 700 produtos e 3 mil aplicações
presentes em diferentes segmentos, como Crop Solutions, Home Care and
Industrial & Institucional, Personal Care, Coatings, Oil & Gas, Industrial Applications,
Functional Fluids, Nutrition & Health, exportados para mais de 50 países.

A Oxiteno conecta a
química para mudar o mundo,
por isso a companhia reconhece não apenas a importância do negócio, mas
também seus impactos. Dessa forma, o trabalho é pautado na criação de soluções
cada vez mais inovadoras, ao mesmo tempo em que valoriza o cuidado com as
pessoas e com o meio ambiente.
Desde 2020, o Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 guia esse trabalho.
São oito pilares com objetivos e metas que ajudam a direcionar os esforços da
companhia para superar os desafios, tendo em vista o equilíbrio entre a prosperidade
econômica, os princípios de uma governança ética, a atenção com as pessoas, a
proteção ao meio ambiente e o foco na geração de valor para todos os stakeholders.
Como resultado desse compromisso, mais uma vez, a Oxiteno apresenta as
informações deste relatório de acordo com os padrões da Global Reporting Initiative
(GRI), garantindo o diálogo transparente com todos os seus públicos.
Boa leitura!
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A sustentabilidade e a inovação caminham
juntas na Oxiteno. Ao longo do relatório,
este ícone representa projetos de destaque
desenvolvidos a partir dessas duas premissas.
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CARTA DE ASSEGURAÇÃO
CRÉDITOS CORPORATIVOS

No início do ano, tínhamos uma expectativa
positiva baseada em um processo de melhorias
macroeconômicas para o Brasil. Nossos resultados
no primeiro trimestre, estiveram acima do esperado.
Mas, a partir de março, com a pandemia, tivemos que
nos adaptar a um novo cenário, onde a prioridade
foi preservar a saúde dos funcionários e, em paralelo,
manter a estabilidade do negócio. Afinal de contas,
muitos de nossos produtos estão conectados às
necessidades essenciais das pessoas, inclusive com
relação ao próprio combate ao coronavírus.

MENSAGEM
DA LIDERANÇA

Como resposta a esse novo ambiente criamos
rapidamente um comitê de crise que coordenou
nossas ações, inclusive as sociais. Implantamos o
home office para os colaboradores da área
administrativa e também diversas medidas de
proteção para reduzir os riscos de contaminação das
pessoas que se mantiveram em trabalho presencial
nas fábricas e laboratórios. Tudo para garantir a
saúde dos nossos profissionais e nossa continuidade
operacional.

102-14

O ano de 2020 ficará marcado
em nossa memória. Entrou para a
história como um período que testou
nossa capacidade de adaptação e

É importante ressaltar que houve uma mudança
de mercado neste ano que passou. Muitos setores
em que atuamos foram paralisados, especialmente
os relacionados à mobilidade. Por outro lado,
mercados conectados a agricultura, higiene e
limpeza cresceram. Depois de um segundo trimestre
conturbado, observamos um retorno com grande
reposição de estoques nas indústrias, o que foi
fortalecido pelos programas de auxílio emergencial.

que nos mostrou o poder da união
e da resiliência. Para a Oxiteno,
particularmente, representou uma
fase de muitos aprendizados.
João Parolin
Presidente Oxiteno
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Apesar de todo o cenário de pandemia que
enfrentamos, a Oxiteno encerrou 2020 com sua
melhor performance dos últimos cinco anos,
puxada principalmente pelo aumento na demanda
por especialidades químicas nos segmentos de

Home & Personal Care e Crop Solutions. Vimos o
volume de vendas desses segmentos apresentar,
respectivamente, um aumento de 13% e 14% na
comparação com 2019. Já nossa receita líquida
chegou a R$ 5,22 bilhões, um aumento de 22% em
comparação ao ano anterior.
A pandemia também reforçou nosso compromisso
com a construção de uma indústria cada vez mais
responsável com nossas pessoas, a sociedade e
o meio ambiente. Esse jeito de agir da Oxiteno
coloca a sustentabilidade como elemento central
da estratégia. Com a estruturação de nosso Plano de
Sustentabilidade em 2019, e sua consolidação em
2020, o tema tem sido tratado de forma transversal
na companhia e incorporado em todos os nossos
processos de desenvolvimento e inovação.
Queremos crescer e gerar valor para nossos
acionistas, mas também deixar um legado positivo
para todos os nossos públicos de relacionamento.
Mesmo com o isolamento social, conseguimos
avançar em uma série de iniciativas, como o reforço
das ações de qualidade de vida, o lançamento
de nosso programa de diversidade e inclusão,
melhorias no processo de avaliação de nossos
fornecedores e planos de ação mais ambiciosos em
nossos processos de segurança e meio ambiente,
com atenção especial para as metas traçadas em
nosso plano 2030.
Se 2019 foi o ano em que estruturamos nosso plano,
em 2020 agimos para disseminar sua essência na
cultura Oxiteno com capacitações, treinamentos
e planos cascateados para todas as equipes,
com a meta de evoluir em todos os 8 pilares que
colocarão nossa companhia como referência em
desenvolvimento sustentável no setor.
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O QUE ESPERAMOS
DO FUTURO

Apesar de todo o cenário de
pandemia que enfrentamos no ano,

Em 2020 aprendemos muito. Se a busca
pelo consumo de produtos e soluções com
menor impacto ao meio ambiente já era uma
realidade em franco crescimento no mundo,
com o isolamento social essa consciência dos
consumidores se fortaleceu, pressionando um
posicionamento de setores e marcas. Fico feliz
em poder afirmar que temos avançado em
diversas ações nesse sentido e que, em 2021,
já esperamos muitos resultados concretos.

a Oxiteno encerrou 2020 com sua
melhor performance dos últimos
cinco anos.

Amanda Martins Jordão
Técnica de Pesquisa

Destaque para a gestão interna do nosso
portfólio de produtos sob a ótica do
desenvolvimento sustentável. O estudo,
elaborado a partir de uma metodologia
baseada no framework do World Business
Council for Sustainable Development
(WBCSD), analisa a performance de
sustentabilidade de cada produto e nos
auxilia no estabelecimento de planos de ação
para promover melhorias. Esse é mais um
importante passo que a Oxiteno dá rumo a
um portfólio mais sustentável.
Outro pilar de grande importância em nossa
estratégia é a valorização das pessoas. Temos
um time excepcional que vem trabalhando
com muito afinco e comprometimento para
colocar em prática nossa visão de futuro.
Mesmo em tempos de distanciamento social,
continuamos investindo no bem-estar, no
crescimento e na formação de uma equipe
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cada vez mais diversa, criativa e inovadora
em nossa empresa.
No final de 2020 ainda realizamos o XLead, nosso
encontro anual de líderes, de forma totalmente
virtual. Tendo como tema central a revisão de
nossa estratégia, o evento reuniu toda a equipe
da Oxiteno e contou com diversas apresentações
das lideranças sobre os destaques do ano e com
a participação de vários clientes e representantes
de entidades como o Pacto Global. Na ocasião,
tive o privilégio de anunciar a sustentabilidade
como elemento central de nossa estratégia,
seguindo os passos traçados em nosso
planejamento 2030.
Por fim, quero aproveitar para agradecer a
cada uma das pessoas que compõe o time da
Oxiteno, assim como todos os nossos parceiros
e clientes. Foi graças à confiança e parceria que
conseguimos atravessar o ano de 2020 e todos
os desafios da pandemia com tanto êxito e bons
resultados. Juntos, nos tornamos mais fortes.
O ano de 2021 trará muitos novos desafios.
Sabemos, entretanto, que nossa resiliência e
capacidade de realização vão nos levar ainda
mais longe e que nossa fórmula seguirá fazendo
bem a cada vez mais pessoas.
João Parolin
Presidente Oxiteno
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PALAVRA DA
DIRETORIA

Andrea Soares - Diretora Global
de Marketing & Inovação
Sim, 2020 foi um ano desafiador,
mas com resultados brilhantes sob
todos os aspectos. Especialmente
na questão de inovação e
sustentabilidade. Esses dois
temas caminharam juntos dentro
da Oxiteno e renderam muito
reconhecimento. Ninguém vai se
esquecer deste ano e tudo que
conquistamos e superamos juntos.
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Alberto Slikta - COO EUA
O ano de 2020 foi marcado pelo enfrentamento
da pandemia da Covid-19. Nosso foco foi proteger
nossos colaboradores e defender nosso negócio,
ao mesmo tempo em que buscamos atender
nossos clientes, cujos mercados sofreram enorme
volatilidade ao longo do ano. Continuamos o
trabalho de apresentar e aprovar os produtos
Oxiteno em novos clientes, muitos dos quais
abriram as portas para novos fornecedores depois
dos sérios distúrbios nas cadeias produtivas
causados pelos efeitos climáticos de 2020. Também
dedicamos muitos esforços na melhoria dos nossos
processos e aumento de produtividade, reduzindo
o consumo de energia, utilidades e a geração de
água de lavagem por unidade de produto final.

Anna Paula Dacar - COO Mercosul
Em 2020 tivemos que redefinir
prioridades e mudar a nossa forma
de trabalhar. Lidamos com incertezas
e baixa demanda, principalmente
no segmento de bens duráveis, mas
também vimos outros segmentos
crescerem, como o mercado de higiene
e limpeza. Com cuidado à saúde,
um portfólio estratégico e excelência
operacional, conseguimos superar as
situações críticas e garantimos a saúde
dos nossos colaboradores, assim como
o abastecimento do mercado. Nossa
participação em mercados resilientes
garantiu o sucesso da Oxiteno.

Carlos Brasil - COO MAC (México,
Andina e Caribe)
A pandemia acabou mostrando
a resiliência do negócio da
Oxiteno. E, também, reforçou a
importância do nosso propósito,
especialmente em setores como
Crop Solutions e Home & Personal
Care. Com nossa flexibilidade
operacional, possibilitada pela
presença das nossas fábricas no
México, garantimos um portfólio
diversificado e o uso de tecnologias
diversas que nos ajudaram a
atravessar esse período desafiador.

Flávio Cavalcanti - Diretor
Global de Tecnologia e Excelência
Operacional
Posso dizer que 2020 foi um
ano excepcional para a nossa
companhia. Os resultados positivos
foram consequência de um portfólio
forte, balanceado e com aplicações
em vários mercados. Além
disso, foi um reflexo positivo da
confiabilidade das nossas operações.

Simone Albuquerque - Diretora
Global de Recursos Humanos
Vivemos um ano desafiador, mas
fechamos com um saldo positivo.
Todos tivemos que aprender a conviver
com a pandemia e nos adaptar muito
rápido ao novo cenário, colocando
em prática um estilo de gestão mais
empático, com base na escuta ativa,
confiança e cuidado. E, de forma
destacada, conseguimos engajar as
equipes, implementar ações de saúde,
segurança e comunicação de uma
maneira bastante eficiente e ágil.

Fabiana Dias - Diretora Global de
Administração e Controle
Tenho certeza de que 2020 é um
ano que entra para a história de
todas as companhias e de todas
as pessoas, cada uma com sua
própria percepção. Em nosso caso, a
pandemia trouxe vários desafios, mas
conseguimos superá-los com muito
trabalho e pensamento inovador,
atingindo resultados inclusive
superiores ao esperado no início do
ano. Com o comprometimento de
toda a equipe, em 2020 provamos
mais uma vez nossa capacidade de
adaptação e superação.
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PRINCIPAIS RESULTADOS DO ANO

753
mil

Melhor performance
nos últimos

5 anos.

48 novos produtos
resultantes da cocriação com os clientes
entregues em 2020.

toneladas vendidas.

Um aumento de 6% em
comparação com o ano anterior.

Lançamento da campanha de
comunicação interna global

“Nossa Fórmula
Faz Bem”
conectando os conceitos de
propósito, valores, estratégia,
cultura e defesas da marca.

Receita líquida de

R$

5,22

bilhões

Crescimento da
receita de 22%

em comparação a 2019.

PRINCIPAIS
RESULTADOS
DO ANO
Flexibilidade
no cronograma de parada
de produção para conseguir
atender ao mercado.
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Estruturação do

XLab,

espaço colaborativo, com uma
abordagem de pensamento
criativo (design thinking) e uso de
tecnologias de ponta, tais como
análise de dados, inteligência
artificial e robotização de processos.

A Oxiteno obteve classificação na
Categoria Platinum
a mais alta do ranking da
EcoVadis Sustainability Rating
e ocupada por apenas 1% das
empresas avaliadas.
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Estruturação do

TOGETHER –

Lançamento das novas
competências organizacionais e

programa de Diversidade & Inclusão
da Oxiteno, com iniciativas
como o projeto piloto para o
desenvolvimento e contratação
de profissionais autistas – o
Neurodiversidade.

Ciclo de Performance
Carreira Global.

PRINCIPAIS
RESULTADOS
DO ANO

Lançamento do



OxiEducation:
novo portal de educação
que atua por meio de cinco
centros de aprendizagem.





BeEfficient

BeIndustrial

BeCustomer

BeLeader

BeOxi

Reconhecimentos:

Adaptação do
trabalho em

home office
sem interrupção
dos negócios.



 ível de Gestão para o tema
N
de Segurança Hídrica no CDP.
 N ível de Consciência no CDP
Mudanças Climáticas e no CDP
Florestas (tema óleo de palma).
Reconhecimento no nível
Divulgação para o tema soja.


27 workshops
online com o tema
“Por dentro da Estratégia de
Sustentabilidade da Oxiteno”,
com a participação de

mais de 500
colaboradores.
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AÇÕES DIANTE
DA PANDEMIA
Como uma empresa de produtos químicos, sendo
boa parte deles essenciais em uma época de pandemia,
a Oxiteno enfrentou um ano desafiador, onde foi preciso
focar na saúde e bem-estar dos colaboradores e,
ao mesmo tempo, manter as atividades tão necessárias
para o abastecimento da sociedade.

Leonardo Mariano de Souza
Operador de Processos Químicos

Nesse contexto, foram implementadas inúmeras ações
focadas em manutenção da saúde e qualidade de vida
dos colaboradores, assim como ações estratégicas e de
contingência operacional, assegurando essencialidade
do negócio. Essa conduta produziu, dentre outros
resultados positivos, um baixo e controlado percentual
de absenteísmo, assim como um alto nível de gestão
de saúde integrada para controle dos casos positivos e
suspeitos (sintomáticos e assintomáticos). Esses novos
processos internos de combate à pandemia foram um
desdobramento do plano de gerenciamento de crises
global, com foco em cenários potenciais para as áreas
administrativas e fábricas. Além disso, a empresa também
lançou um desafio de inovação aberta focado na busca de
soluções sobre o tema.
Os colaboradores do setor administrativo foram
rapidamente colocados em esquema home office. Como já
havia uma política prévia para essa modalidade de trabalho
desde 2019, foi possível adequar a rotina de uma maneira
ágil e bastante eficiente à nova realidade.

Relatório de 20
Sustentabilidade 20

Já no caso das fábricas, por se tratar de um segmento que
não poderia, em hipótese alguma, parar por completo,
foram tomadas diversas medidas internas para diminuir os
riscos de contaminação.
Do ponto de vista corporativo, instituiu-se um Comitê de
Saúde Covid-19, que se reúne duas vezes por semana para
o acompanhamento da situação da pandemia e do
bem-estar de nosso público interno. Diversos protocolos
foram definidos por este comitê, como a testagem para
casos suspeitos em domicílio, distribuição de máscaras
e orientação sobre a importância e cuidados em sua
utilização, os protocolos de entrevistas quando da
confirmação de casos positivos e colocação de casos
suspeitos preventivamente em quarentena domiciliar, entre
outros. Tudo isso acompanhado de uma vasta campanha
de orientação com os cuidados de prevenção, reforçando
novos hábitos de limpeza e higiene pessoal dentro ou fora
do ambiente de trabalho. Essa atuação diligente obteve
sucesso até o momento, sem interrupção das operações e
sem fatalidades na equipe.

Estreitando relações à distância
Estabelecer uma comunicação fluida, transparente
e frequente foi muito importante no início da
pandemia, quando parte dos colaboradores passou a
trabalhar em home office e outra continuou na fábrica,
trabalhando presencialmente. Por isso, toda a pauta
da comunicação foi calcada em dois elementos:
saúde e segurança dos funcionários e continuidade
operacional do negócio.
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AÇÕES PARA A COMUNIDADE
 oação de glicerina ao SENAI para a
D
produção de álcool em gel, entre outros
produtos de higiene.
Doação de glicerina para a parceira Cera
Ingleza produzir álcool em gel destinado às
comunidades de entorno.
Doação de matérias-primas à UFRJ para
produção de álcool em gel.
Doação de cestas básicas com
produtos de higiene e limpeza
para o Fundo Social de
Solidariedade da prefeitura
de Suzano (SP).

AÇÕES DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
 udança no padrão de
M
transporte das operações.
Distribuição inicial de máscaras
e orientação quanto ao uso
adequado.
Maior distanciamento nas áreas
e limpeza extra em locais com
maior público.
Adaptações nos ambientes
e separação de salas.
Protocolos de segurança para
todos os que retornaram às
atividades presencialmente.
Protocolos da equipe industrial
para troca de turnos, evitando a
descontinuidade do trabalho e
aumentando a segurança.
Implementação do Safety Moment
nas principais reuniões, fazendo no

início de cada uma delas um
diálogo de saúde e segurança
sobre algum tema pertinente.1
Reuniões diárias com a equipe,
aumentando a comunicação e
a proximidade.
Médico do trabalho de cada
unidade em contato diário
com as equipes.
Sanitização de ambientes
quando da confirmação de
casos positivos.
Elaboração de protocolos para
visitantes nas unidades e para
visitas externas das equipes.
Reforço contínuo de cuidados,
higienização e atitudes
preventivas por meio de
comunicações internas.

 orientação é de que o Safety Moment aconteça nas seguintes situações: antes de reuniões
A
que tenham duração maior que 2 horas e público maior que 5 pessoas. Sempre que houver
visitantes ou colaboradores de outras unidades, deve ser realizado o Safety Moment Situações
de Emergência - Como proceder.

1
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AÇÕES DE BEM-ESTAR
 rofissionais das fábricas que
P
passaram a trabalhar em regime
home office ganharam ticket
alimentação.
Cancelamento de quase todos os
treinamentos presenciais.
Restrições de viagens aéreas.
Definição de protocolos de
testagem em domicílio para
monitoramento de casos suspeitos
(sintomáticos ou assintomáticos).
Elaboração de protocolos de
entrevista e colocação de casos
suspeitos em home office de forma
preventiva, reduzindo a propagação
da pandemia.
Sessões de meditação, yoga e
mindfulness.
Auxílio psicológico para funcionários
e familiares diretos.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
L ives frequentes com a diretoria.
Lives de orientação com médicos.
Lives com orientação motivacional.
Guias de higiene.
Guias para liderança.
Comunicação massiva para conscientização e prevenção, como
campanhas de comunicação, boletins semanais informativos, materiais
de reconhecimento e agradecimento.
Assistente virtual Workplace – OxiBot coronavírus para sanar dúvidas.

 articipação na campanha “Corona no Paredão,
P
Fome Não” da ONG Gerando Falcões em conjunto
com colaboradores, doando cestas básicas digitais
para comunidades no entorno de nossas operações
nas cidades de Suzano e Mauá (SP).
Doação de produtos de higiene e limpeza para
instituições públicas de ensino na área próxima à
fábrica em Montevidéu, Uruguai.
Doação de materiais de segurança, higiene e
limpeza via Secretaria de Saúde da Prefeitura para os
hospitais e para a Polícia Militar de Tremembé (SP).
Doação de materiais de segurança, higiene e
limpeza para o hospital de campanha Montenegro
(RS), hub de tratamento da Covid-19 na região.
Doação de máscaras tipo N95 via Secretaria do Estado
da Saúde da Bahia para hospital da região.
Compra de respirador em parceria com os demais
negócios do Grupo Ultra.
Doação financeira para o Polymer Institute da
Universidade de Hattiesburg, nos Estados Unidos,
para produção de máscaras destinadas ao hospital
do município onde está situado centro de pesquisa
local da Oxiteno.
Preferência para a contratação de pequenos
produtores, próximos das regiões onde
estão as operações para a confecção
de máscaras reutilizáveis.
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INICIATIVAS POR REGIÃO
O trabalho para manter as operações e garantir a
segurança foi realizado em todas as regiões em que
a Oxiteno está presente, com a realização de muitas
trocas de informação e recomendações para a busca de
referências internas.

MERCOSUL
A Oxiteno possui sete fábricas na região do Mercosul,
mas não houve paradas específicas relacionadas à
pandemia. No segundo semestre, o aumento da
demanda levou diversas unidades a operarem em 100%
da capacidade, dentro de todos os direcionamentos e
protocolos sanitários de proteção da equipe. O impacto
maior – e que afetou o mercado como um todo – foi
causado pela escassez de algumas matérias-primas
e embalagens. Do ponto de vista operacional, houve
apenas uma parada, na unidade de Suzano (SP). Ainda
assim, foi um episódio bem gerenciado, pois a unidade
possuía um estoque grande de produto acabado. Para
as atividades não relacionadas à produção, a Oxiteno
instituiu o home office, aplicável também para pessoas
do grupo de risco. No escritório da Oxiteno Argentina,
desde o início da pandemia, temos 100% da equipe
trabalhando de maneira remota.

ESTADOS UNIDOS
Nas operações dos Estados Unidos houve uma
preparação e organização para a pandemia antes
mesmo que ela fosse declarada, com a flexibilização da
política de licença saúde, lançamento de campanhas
de informação e o reforço para que as pessoas que
apresentassem sintomas não comparecessem ao
trabalho, com a garantia da integralidade de pagamento
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e dias de férias. A unidade também comprou e instalou
estações de desinfetantes em toda a planta.
Em março de 2020, todos os colaboradores aptos foram
colocados em trabalho remoto e foi implementada uma
política clara de quarentena para evitar contágio no local
de trabalho. Além disso, o uso da máscara se tornou
obrigatório, foram fornecidos teclados individuais para
todos na operação e realizada a instalação de barreiras de
acrílico entre as estações de trabalho.
O primeiro pico da pandemia no sul dos Estados Unidos
aconteceu entre os meses de julho e agosto de 2020,
período onde vários colaboradores foram afastados
esperando resultados de testes. Um segundo pico, ainda
mais forte, aconteceu em setembro, período em que
foi iniciada uma forte campanha de conscientização
para prevenir que os feriados de fim de ano gerassem
uma nova onda.

MAC - MÉXICO, ANDINA E CARIBE
Além de todos os protocolos sanitários, na região foi
implantado um conjunto de ações que envolviam guias de
orientação para os funcionários poderem se deslocar para as
plantas com segurança, lives sobre saúde mental, aquisição
e distribuição de máscaras e álcool em gel, sistema home
office para o escritório central, sanitização periódica nas
fábricas com protocolo de acesso e anteparos na sala de
controle. Também houve a distribuição de protetores faciais
(faceshield) para os colaboradores das áreas de recepção
de matéria-prima e expedição de produtos. O home office
também foi aplicável para funcionários das fábricas em
atividades administrativas e para pessoas vulneráveis.

INOVAÇÃO TAMBÉM NO
COMBATE À PANDEMIA
Em março de 2020, a nova realidade da
Covid-19 trouxe com ela a necessidade
do isolamento social e o aumento
do rigor nas práticas de higienização
pessoal, de ambientes e objetos.
Pensando nesse novo cenário, em
maio de 2020 a Oxiteno se juntou a
outras quatro empresas - ArcelorMittal,
Andrade Gutierrez, VLI e Saint-Gobain
– no lançamento do “Desafio Covid-19:
retorno às atividades”, para que
empresas e startups apresentassem
soluções que tornassem o retorno
às atividades mais seguro dentro do
contexto da pandemia. O foco estava
na sanitização de ambientes, medição
de temperatura de forma rápida e
garantia do uso adequado de máscaras.
A Oxiteno recebeu 165 propostas,
que foram avaliadas pela liderança
da companhia com o apoio da área
de saúde e segurança. Sete startups
foram escolhidas para apresentar suas
soluções. A vencedora foi a Aurratech,

com a máquina FIP (Fog in Place)
para biodescontaminação de
ambientes fechados.
Essa tecnologia produz uma
névoa seca com nanopartículas
de sanitizantes – autorizados
e validados por órgãos oficiais
– para desinfecção de 100%
dos ambientes e superfícies
contra vírus, bactérias e outros
microrganismos. Trata-se de uma
descontaminação atóxica e segura,
que pode ser aplicada em qualquer
superfície, incluindo eletrônicas.
Em novembro de 2020, foi
iniciado o projeto piloto com essa
tecnologia na unidade de Camaçari,
com aplicação no refeitório,
laboratório e vestiário. Os resultados
foram muito satisfatórios e a
tecnologia FIP está em processo de
expansão para ser implementada
nas unidades de Mauá, Suzano,
Tremembé e Triunfo.
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Desde sua criação, em 1970, a Oxiteno segue
o compromisso de proporcionar bem-estar
para as pessoas com uma atuação baseada na
inovação, sustentabilidade e excelência. Foi
assim que a empresa conquistou sua posição
de liderança na produção de tensoativos e
especialidades químicas nas Américas nos
mercados de Crop Solutions, Home Care
and I&I, Personal Care, Coatings, Oil & Gas,
Industrial Applications, Functional Fluids,
Nutrition & Health.

CONEXÃO
ATRAVÉS
DA QUÍMICA
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Parte do grupo Ultra, a Oxiteno tem sede em
São Paulo e conta ainda com 11 unidades
industriais, cinco centros de pesquisa e oito
escritórios espalhados pelo mundo (veja
detalhes no mapa de atuação). Com uma
estrutura dividida por regiões – Mercosul, MAC
(México, Andina e Caribe) e Estados Unidos
– possui diretorias globais que trabalham de
forma transversal com cada negócio.
102-3

Franci Lourdes de Sousa Leal
Química
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MAPA DE
ATUAÇÃO
102-1, 102-4, 102-6, 102-7

A Oxiteno é uma multinacional líder na produção de
tensoativos e especialidades químicas nas Américas. Possui
11 unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, México
e Uruguai, cinco centros de pesquisa & desenvolvimento
e oito escritórios comerciais nas Américas, Europa e Ásia.
As vendas são concentradas nas Américas, com mais de
90% do faturamento nessa região. A atuação é dividida em
Mercosul, Estados Unidos e MAC.

ESCRITÓRIOS
COMERCIAIS

Estados Unidos

UNIDADES

Houston

INDUSTRIAIS

México
Cidade do México

Estados Unidos

CENTROS

Colômbia

Pasadena

DE P&D

Bogotá

México

Brasil

Coatzacoalcos
Guadalajara
San Juan del Río

Estados Unidos

Brasil

Guadalajara

São Paulo

Argentina
Buenos Aires

Xangai

Camaçari (2 unidades)
Mauá
Suzano
Tremembé
Triunfo

Uruguai

Uruguai

Montevidéu

Montevidéu

Bélgica
Bruxelas

China

Hattiesburg

México
Brasil
Mauá

Bélgica
Bruxelas

China
Xangai

Clique aqui e saiba mais
ou acesse pelo QR code
no seu celular
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TRABALHO RECONHECIDO

ASSOCIAÇÕES E INICIATIVAS EXTERNAS
102-12, 102-13

A Oxiteno é signatária de diferentes iniciativas externas que reforçam o
compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável. Entre as
principais estão:

Prêmio Abrasca
Em 2020, a Oxiteno ficou entre as 5 finalistas
na categoria de companhias fechadas do
prêmio Abrasca, na premiação de melhor
relatório anual.

Prêmio Caio – 21 edição
Em 2020, a Oxiteno recebeu o Jacaré de
Bronze por seu estande na Abrafati 2019.
Desenvolvido pela Alternativa F, a
empresa criou um ambiente de
relacionamento com os clientes, dando
destaque para as soluções químicas no
setor de tintas e vernizes.
a

Prêmio Revista Paint & Pintura
A Oxiteno foi vencedora do prêmio
de melhor fornecedora de Solventes
Oxigenados e Coalescentes da
revista Paint & Pintura, principal
reconhecimento do setor no Brasil.

Relatório de 20
Sustentabilidade 20

EcoVadis Sustainability Rating
A Oxiteno avançou duas categorias no
ranking da EcoVadis. Atingindo 73 de
um total de 100 pontos, a companhia
se posiciona na categoria Platinum,
a mais alta do ranking e ocupada por
apenas 1% das empresas avaliadas.
A Oxiteno é a segunda companhia
brasileira a conquistar essa posição.

Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO)
O escritório da Oxiteno na Bélgica acaba
de obter a certificação Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO). Essa
conquista qualifica a Oxiteno Europe
BV para desenvolver novos negócios
no continente europeu, como revender
produtos certificados RSPO.

Ecolab Top Vendors Award 2021
No México, a Oxiteno foi reconhecida pelo
cliente Ecolab pela qualidade dos serviços e
produtos e pela excelência nas operações.

Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia e
Inovação da Associação Brasileira da
Indústria Química (Abiquim)
Pela sétima vez a Oxiteno conquista o prêmio
na categoria Empresa, para o segmento de
Coatings. O projeto vencedor teve como
tema: “Formulação de tintas arquitetônicas
em conformidade com a Diretiva Europeia
2004/42/CE e Norma GS-11 do Green Seal,
de baixo impacto ambiental, com alto
desempenho e durabilidade, aumentando a
vida útil do revestimento através da utilização
de agente de formação de filme proveniente
de fonte renovável”.
Laboratório 4.0
O projeto Laboratório 4.0 foi selecionado e
aprovado para participar do programa de
aceleração Inova 2030 – Jovens Inovadores
em ODS. Liderado pela Rede Brasil do Pacto
Global e com o apoio da Fundação Dom
Cabral, o programa é voltado para jovens
profissionais e tem como objetivo alcançar
aqueles que querem solucionar um desafio
do negócio e contribuir para o atingimento
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Para a Oxiteno, esse é
mais um passo em direção a um futuro
mais sustentável e inovador.

Prêmio Valor Inovação Brasil
Em 2020, a empresa ficou em 5o lugar na
categoria Química, Papel e Celulose na
premiação realizada pelo jornal Valor Econômico
em parceria com a PwC. O ranking conta com
as 150 empresas mais inovadoras do Brasil e a
Oxiteno ocupa nesta edição a 75a posição.
Pesquisa de Qualidade da
Revista Tintas & Vernizes
Mais uma vez, a Oxiteno obteve o reconhecimento
como a empresa que proporciona soluções de
maior qualidade para seus clientes e parceiros.
O questionário é respondido por profissionais do
setor de tintas que avaliaram as empresas que
entregam produtos de melhor qualidade em cada
uma das 30 categorias abordadas.

SOS Mata Atlântica
Em 2020, a Oxiteno realizou
uma doação que foi convertida
em 1.000 mudas de árvores nativas para
serem plantadas nos próximos meses
pela ONG SOS Mata Atlântica. A iniciativa
apoia o projeto Florestas do Futuro, que
busca restaurar e inspirar a sociedade na
defesa desse bioma.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Atuação no Brasil, Estados Unidos, México, Uruguai, Bélgica. Apoia a
certificação de matéria-prima sustentável (derivada da palma) utilizada
pela Oxiteno em seus produtos.
United Nations Global Compact (UNGC)
No Brasil, a Oxiteno apoia as ações do Pacto Global da ONU, indicando
comprometimento na jornada pelo atingimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Responsible Care (Atuação Responsável)
Signatários no Brasil, México, Uruguai, Estados Unidos. A iniciativa
internacional de comprometimento voluntário estabelece princípios
para a melhoraria contínua no desempenho em saúde, segurança e
meio ambiente da indústria química. No Brasil, o Responsible Care é
representado pela Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química).
Além disso, a Oxiteno participa de diversas associações setoriais –
nacionais, internacionais –, nas quais integra a gestão, projetos ou
comissões, contribuindo financeiramente tanto para a manutenção das
associações quanto para eventuais iniciativas específicas que fortaleçam
seu posicionamento e estratégia. Você encontra a lista completa no
Sumário GRI.

Clique para saber mais
sobre os compromissos da
Oxiteno ou acesse pelo QR
code no seu celular
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UM FUTURO EM
TRANSFORMAÇÃO
A Oxiteno acredita na força das conexões para trazer bem-estar
para as pessoas através da química. Essas conexões começam
internamente, na interação entre as áreas e os negócios, e passam
pela estratégia de integrar, de forma transversal, os conceitos de
sustentabilidade e de inovação.

Em 2020, a gerência de
sustentabilidade realizou

Na prática, a cada decisão e a cada projeto existe a consciência da
importância de se basear em soluções sustentáveis e inovadoras,
valorizando sempre o cuidado com a sociedade e o meio ambiente.
Esse é um dos resultados da consolidação, em 2020, do Plano
Estratégico de Sustentabilidade, um direcionamento criado com
base na escuta ativa dos stakeholders e na identificação das
necessidades de mercado para endereçar as principais metas da
companhia em relação a seus produtos e operações, além de
mitigar os possíveis impactos socioambientais.

com o tema Por dentro da
Estratégia de Sustentabilidade
da Oxiteno, com a participação
de mais de

27 workshops online
500 pessoas

Além disso, o ano marcou um grande trabalho de engajamento dos
colaboradores e da capacitação da liderança no tema, colocando a
cultura da sustentabilidade e da inovação cada vez mais integrada
ao pensamento estratégico de negócio.

Relatório de 20
Sustentabilidade 20
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PILARES DE
SUSTENTABILIDADE
As ambições do Plano de Estratégico de Sustentabilidade da Oxiteno estão
distribuídas em oito pilares, tendo cada um deles metas quantitativas e
qualitativas para garantir a perenidade do negócio atrelada à responsabilidade
de construir um futuro mais sustentável.
Com o plano já consolidado, em 2020 a empresa estabeleceu um processo
de governança para o tema. Hoje, a gerência de sustentabilidade atua em
parceria com todas as áreas para definir diretrizes de trabalho e identificar
formas de ajudar cada segmento a cumprir as metas estabelecidas.
Para auxiliar nesse processo, cada um dos oito pilares do plano é
acompanhado por um responsável, que apoia as áreas no estabelecimento
e no cumprimento das metas. Esse líder também é parte de um grupo de
trabalho formado pelas áreas corporativas centrais (Sustainability Working
Group), que promove o engajamento interno e externo, a aplicação da
estratégia de sustentabilidade na companhia e mapeia oportunidades,
demandas e necessidades relacionadas ao tema para a Oxiteno.
Essa governança é complementada pelo Sustainability Steering Committee.
Composto pelos membros da diretoria, o comitê tem entre seus papéis
e responsabilidades assegurar que a estratégia de sustentabilidade
esteja presente na governança e nas decisões da companhia, garantir o
cumprimento das metas de sustentabilidade propostas no Plano Estratégico,
além de aprovar e acompanhar os projetos relacionados ao tema.

Clique aqui para conhecer o Plano
Estratégico de Sustentabilidade
da Oxiteno ou acesse pelo QR
code no seu celular

Relatório de 20
Sustentabilidade 20

16

CONEXÃO ATRAVÉS DA QUÍMICA

ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE
PILAR

COMPROMISSO 2030

Cadeia de
Suprimentos

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

Meio Ambiente

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

ODS

3

PRINCIPAIS ENTREGAS 2020

11 16 17

Estabelecimento da parceria com a EcoVadis

100%*

6

7

8

9

11

12 13 14 15

Revisão das metas para os temas: gestão dos
recursos hídricos, resíduos, energia e GEE
para maior a linhamento com o mercado.

DESAFIOS 2021

Lançar o Novo Programa de Relacionamento com
Fornecedores e implementar o EcoVadis como Avaliação
de Sustentabilidade na Cadeia de Fornecedores (metas:
85% de adesão e score mínimo de 45 score).

Mapear e implementar as ações para a redução
dos consumos e emissões.

100%*

Definir a estratégia de Mudanças Climáticas.

Implementação do programa de segurança
comportamental no Mercosul e MAC.

Segurança

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

Diagnóstico de Segurança Comportamental nos
Estados Unidos postergado por conta do COVID-19

3

8

9

11 12

87%*

Capacitar os colaboradores, padronizar os processos e
executar os planos locais e diretor.
Capacitar os colaboradores, identificar e eliminar os
principais riscos de segurança de processo.

Eliminação dos cenários de alto risco

de segurança de processo.
E-learning de produtos perigosos em revisão

99%*
*% do atendimento das ações presentes nos roadmaps 2020

Relatório de 20
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ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE
PILAR

COMPROMISSO 2030

ODS

PRINCIPAIS ENTREGAS 2020

DESAFIOS 2021

Lançamento das campanhas de 
competências organizacionais e s istema
de educação.

100%*
Implementar um Ciclo de Performance e Carreira Global
e ampliar sistema de educação.

Valorização da
força de trabalho

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

3

4

5

8 10

Desenvolvimento do programa de
qualidade de vida, aprovado com a
diretoria executiva no início de 2021.

Implementar o programa de qualidade de vida e engajar
os colaboradores.

99%*

Estruturar, implementar o programa de Diversidade
e Inclusão e engajar os colaboradores.

Capacitação da liderança quanto ao tema
D+I, implementação dos pré-comitês e
definição do posicionamento da Oxiteno.

100%*
*% do atendimento das ações presentes nos roadmaps 2020

Relatório de 20
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ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE
PILAR

Ética,
transparência
e integridade 

COMPROMISSO 2030

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

ODS

5

8 10 16

PRINCIPAIS ENTREGAS 2020

Atualizar as políticas de compliance em
todas as regiões e realizar ações de reforço
da cultura de compliance.

100%*

DESAFIOS 2021

Promover a transformação digital nos processos
de compliance, implementar todos os controles
necessários e reforçar comunicação sobre o tema.

Rentabilizar a operação dos EUA.

100%*
Rentabilizar a operação dos EUA.

Econômico

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

8

9

Aumentar resultados deinovação
nos segmentos-chave.

Aumentar resultados de inovação nos segmentos-chave.

100%*

Implementar o roadmap de transformação digital.

Definição e aprovação do roadmap
de transformação digital.

100%*
100%
*% do atendimento das ações presentes nos roadmaps 2020

Relatório de 20
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ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE
PILAR

COMPROMISSO 2030

Portfólio
de Produtos

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

Segurança
de Produto

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

ODS

2

3

6

PRINCIPAIS ENTREGAS 2020

7

9 12 14 17

3

12

8

Desenvolvimento e aplicação da metodologia para
avaliação da performance de sustentabilidade
de todos os produtos que representem 50% do 
faturamento de HPC, Crop e Coatings.

Definir requisitos para avaliar o
 s produtos
prioritários e desenvolver moléculas
mais seguras.

DESAFIOS 2021

Avaliar a performance de sustentabilidade dos produtos que
representem 50% do faturamento da Oxiteno e definir plano
de ação para 100% dos produtos classificados como review.

100%*

Avaliar a performance de sustentabilidade de 240
aplicações de 102 produtos de Crop, HPC, Coatings e Oil &
Gas (~80% do faturamento anual destes segmentos). Avaliar
100% dos produtos em desenvolvimento cujos projetos
passarem pelos gates 1 e 3 a partir de agosto.

Definir metodologia para avaliação de risco e rodar
piloto com um produto de HPC, Crop e Coatings.

100%*

*% do atendimento das ações presentes nos roadmaps 2020

Relatório de 20
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INOVAÇÃO
NO DNA
103, 2, 103-3: INOVAÇÃO

A inovação faz parte da estratégia
da Oxiteno e, assim como a
sustentabilidade, é tratada como um
tema transversal dentro da companhia.
Dessa forma, alinhada a essa cultura e
às metas de crescimento responsável
da Oxiteno, os dois temas caminham
juntos para gerar ainda mais valor
aos desenvolvimento de produtos e
soluções. Com escopo global, o trabalho
do time de inovação é estruturado em
duas áreas – IMO e PMO – para garantir
uma visão integrada de processos e
governança, provendo instrumentos
e oportunidades para que a empresa
vivencie a inovação em seu dia a dia nos
mais diversos contextos.

Relatório de 20
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INOVAÇÃO

+ de 250

patentes publicadas
em mais de 25 países
desde 1980

GESTÃO DE
INOVAÇÃO (IMO)

GESTÃO DE
PROJETOS (PMO)

T endências Tecnológicas
& Cultura de Inovação

 riorização de projetos e alocação
P
estratégica de recursos

Inovação Aberta & Fomento

 isponibilização de processos, ferramentas
D
e boas práticas de gerenciamento


Propriedade
Intelectual e
Inteligência Competitiva
Incentivo à Ideação e Criatividade
Novas Plataformas de Pesquisa Avançada

15%

Índice de Inovação –
Relação entre resultados
de desenvolvimentos dos
últimos 5 anos e a margem
total da Oxiteno

44 startups avaliadas
7 provas de conceito

com startups realizadas*

 estão ativa do pipeline de projetos e
G
dos resultados de novos desenvolvimentos
S uporte no processo de lançamento
de novos produtos, tecnologias e soluções
 overnança robusta disseminada
G
em todas as regiões e aplicada a todos
os negócios

48 novos

desenvolvimentos de
produto com vendas
iniciadas*

8 patentes depositadas
7 patentes concedidas*
*em 2020

INICIATIVAS
TRANSVERSAIS

Relatório de 20
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Horizontes de Desenvolvimento
Uma nova ótica para classificação do portfólio de projetos
entre as iniciativas que protegem os mercados atuais (H1),
iniciativas que nos levam a mercados adjacentes (H2) e
iniciativas totalmente disruptivas (H3), criadoras de mercados.

Template de conhecimento
Novo modelo de gestão de projetos para iniciativas mais radicas
e que possuem maiores incertezas. Este template permite um
desenvolvimentos mais assertivo de novos conhecimentos, os quais
potencializam a inovação da Oxiteno no médio e longo prazo.

Fórum “Cross Segment”
Três novas frentes de pesquisa estão sendo desenvolvidas na Oxiteno. As plataformas
tem foco nos horizontes 2 e 3, buscando levar a Oxiteno a desenvolver tecnologias mais
radicais e incorporá-las aos produtos, permitindo tanto a defesa de nossos mercados
atuais, bem como a entrada em novos mercados.
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A forma como a Oxiteno trata o tema inovação tem
evoluído muito nos últimos anos, abrindo portas para um
processo orgânico de crescimento dentro da companhia,
com iniciativas focadas na Inovação de Produtos,
Inovação Industrial e Evolução Digital, todos conectados e
considerando a sustentabilidade em seus desenvolvimentos.
I novação de Produtos: engloba o desenvolvimento
de projetos que podem gerar novos conhecimentos,
processos, metodologias e produtos para os clientes.
Inovação Industrial: trabalha projetos focados em
inovações da engenharia e automação, atuando
principalmente no tema de indústria 4.0 e na extração
de valor dos dados das unidades produtivas.
Evolução Digital: atua com projetos de digitalização,
machine learning, inteligência artificial e diversas outras
iniciativas que estão transformando a maneira como a
Oxiteno trabalha em seus setores administrativos
e operacionais.
Como destaque em 2020, a Oxiteno ampliou
consideravelmente suas interações com startups. Foram
avaliadas mais de 200 soluções, sendo que 44 startups foram
entrevistadas. Como resultado, sete delas foram escolhidas
para desenvolver Provas de Conceito para as diferentes áreas
da empresa, podendo ter suas tecnologias implementadas
a partir de 2021.

FOCO NA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
 no de experimentação do XLab, laboratório de inovação digital
A
implementado em 2019 com o objetivo de trabalhar novas
tecnologias, analytics e robotização.
 utomação do processo de geração de novos pedidos caso
A
haja cancelamento de notas fiscais fora do horário comercial.
A solução tem foco na assertividade dos prazos de entrega,
redução de custos, excelência operacional e melhor experiência
do cliente.
 obotização da antecipação de recebíveis: o processo
R
automatiza a modalidade de antecipação de recebíveis, que
melhora o capital de giro do cliente e da Oxiteno.
 utomação dos processos de custos logísticos de exportação na
A
digitação das notas fiscais e notas de débitos para pagamentos.
S istema de captura automática de pedidos dos clientes: ainda
em fase de testes, esse processo captura automaticamente os
pedidos de grandes contas.
Implementação do OxiBot Comercial, que trouxe agilidade nas
respostas da Oxiteno ao mercado.
S egundo e terceiro Workshops de Ideação realizados,
respectivamente, em abril e setembro de 2020, totalmente
online.
Início de desenvolvimento do Portal de Relacionamento com
o cliente, um canal unificado com muitas conveniências, como
entrada de pedidos, agendamento de carregamento e emissão
de boletos.
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ESTRATÉGIA
100% ALINHADA
Com a ambição de incentivar e apoiar
desenvolvimentos, entrega de soluções
e a evolução de iniciativas alinhadas às
estratégias da Oxiteno, em 2020 os times de
Sustentabilidade e Inovação se uniram para
desenhar um plano oficial que incorporasse
o desenvolvimento sustentável na gestão
de inovação e de projetos na Oxiteno. Com
esse roadmap, o time de Inovação passará a
considerar sustentabilidade em sua governança,
ferramentas de gerenciamento, estudos de
tecnologias e tendências do futuro, e também
como critério para avaliação de seus resultados.
Alinhada às metas 2030 para gestão de
portfólio de produtos, a área de Gestão de
Projetos da Oxiteno tem por objetivo incluir
no ciclo de vida de seus projetos a análise de
produtos em desenvolvimento nos critérios de
sustentabilidade, de forma a sempre alimentar
o portfólio da companhia com produtos já
classificados. A intenção é, ainda, gerar uma
avaliação de risco em etapas preliminares da
criação de novos produtos, a fim de prover
informações de sustentabilidade ao time
do projeto para pautar tomadas de decisão
estratégicas e possíveis planos de ação ao
longo dos desenvolvimentos.
Rafael Ribeiro
Operador de Processos
Químicos

23

PROPÓSITO

E VALORES
102-16, 103-2, 103-3: ANTICORRUPÇÃO

A Oxiteno trabalha com base em uma estrutura sólida
de governança, sendo a ética, a transparência e a
integridade temas que fazem parte de seus valores e
que permeiam todas as suas ações. Parte da Ultrapar
Participações S.A. (Ultra) – uma sociedade anônima
de capital fechado – a companhia integra
a estrutura e o modelo de governança da
controladora, que adota práticas de mercado
reconhecidas por sua transparência.

Wilson Pastor
Controlador de
Movimentação
de Materiais

Com uma atuação baseada na valorização do diálogo
aberto e da comunicação clara e confiável com todos
os stakeholders, todas as ações da companha são
pautadas pelo Programa de Ética e Compliance do
Grupo e reportadas trimestralmente diretamente para
o Conselho de Administração, hoje composto por
11 membros – sendo 8 independentes e, entre eles,
2 mulheres – e com mandato até agosto de 2021.

Relatório de 20
Sustentabilidade 20

24

PROPÓSITO E VALORES

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
102-18

Conselho de Administração

Comitê de Pessoas

Comitê de Auditoria
e Riscos

Comitê de Estratégia

Ultrapar (holding do Grupo Ultra)

CSC

Afiliadas
e JVA

Conselho Consultivo
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, reforçando
a participação dos negócios na definição de
diretrizes e no fortalecimento das práticas de
governança e conformidade. Essa estrutura é
também apoiada por três comitês e conselho
fiscal, que tem as seguintes atribuições:
 omitê de Auditoria e Riscos: avalia
C
a eficácia dos mecanismos de controles
internos e de gestão de riscos, analisa

Relatório de 20
Sustentabilidade 20

relatórios e demonstrações financeiras,
acompanha as atividades da auditoria
interna e monitora as exposições de
risco. É composto por no mínimo três
membros, dos quais ao menos um será
membro independente do Conselho de
Administração e ao menos um membro
com reconhecida experiência em
assuntos de contabilidade societária.
Comitê de Pessoas: propõe ao Conselho
de Administração parâmetros e diretrizes
da política de remuneração e auxiliar no
processo de sucessão dos executivos
da companhia. Formado por quatro

membros do Conselho de Administração,
dos quais pelo menos dois devem ser
conselheiros independentes.
Comitê de Estratégia: tem como principal
responsabilidade a orientação geral dos
negócios, a preparação e o acompanhamento
dos planos estratégicos e orçamentos, assim
como a estratégia de alocação de capital. É
formado por quatro membros do Conselho
de Administração, dos quais pelo menos dois
devem ser conselheiros independentes.
Comitê de Conduta: órgão não estatutário e
de caráter permanente, tem como finalidade
promover o respeito, o cumprimento e o
aprimoramento dos princípios éticos que
orientam as decisões e a legitimidade e
correção da conduta dos colaboradores
e parceiros do grupo. Formado por no
mínimo quatro membros, todos eleitos
pelo Conselho de Administração, dentre os
quais necessariamente o Diretor de Riscos,
Auditoria e Compliance, o Diretor Jurídico e
um membro independente.
Conselho Fiscal: funciona em caráter não
permanente, sendo instalado pela Assembleia
Geral nas hipóteses legais. O Conselho Fiscal é
composto por três membros, e igual número
de suplentes.

ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO
Desde 2017, a Oxiteno conta com
uma estrutura organizacional pensada
para garantir a competitividade e o
crescimento no longo prazo. As operações
estão estruturadas em três regiões
(Mercosul, MAC e Estados Unidos). Todas
elas têm o apoio de diretorias transversais
de atuação global que reportam
diretamente ao presidente da Oxiteno.

Diretora Global de
Marketing & Inovação

Andrea Campos
Soares

Presidente

João B. Parolin

Gerente de Relações Institucionais

Frederico Marchiori

Diretor Global de
Tecnologia
e Excelência

Diretora Global de
Administração
e Controle

Diretora
Global de
Recursos Humanos

Flavio
Cavalcanti

Fabiana Dias

Simone
Albuquerque

COO
Mercosul

COO
MAC

COO
EUA

Anna Paula
Dacar

Carlos Brasil

Alberto Slikta
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CANAL DE CONFIANÇA

GESTÃO DE RISCOS

102-17

102-11, 102-15

Para manter as atividades alinhadas ao compromisso de transparência
e ética, foi criado um canal de comunicação para dúvidas e denúncias,
o Canal Aberto Ultra. Operado por uma empresa independente, ele
conta com profissionais capacitados para receber, avaliar e direcionar
corretamente os relatos de maneira imparcial. O canal é gerenciado
pela Diretoria de Riscos, Compliance e Auditoria (DRCA) do Grupo
Ultra, funcionando 24 horas por dia e oferecendo atendimento em três
idiomas: português, espanhol e inglês.

A matriz sistêmica de riscos da Oxiteno
é composta por temas que abrangem as
principais ameaças às operações do negócio. As
discussões ocorrem de forma estruturada, com
papéis e responsabilidades definidos para os
diversos níveis da organização.

Todos os contatos têm garantia de anonimato e são registrados sem
interferência da Oxiteno ou de outras companhias do grupo. Os
relatos são encaminhados para a DRCA e conduzidos por funcionários
certificados para atuarem como apuradores isentos.
Em 2020, recebemos 79 relatos por meio do Canal Aberto Ultra, o que
mostra aumento da confiança das pessoas em relação à política de
transparência da empresa e o aumento da maturidade com relação ao
negócio e seu propósito. Todos os relatos foram devidamente apurados
e formalizados.

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

A análise é ampla e busca identificar os riscos
internos e externos a partir de uma avaliação de
cenários quantificados em termos de impacto e
vulnerabilidade. Comitês específicos, como de
Segurança e Meio Ambiente e o de Segurança
da Informação, trabalham para reforçar e
difundir os princípios da política corporativa
de riscos: monitoramento, transparência,
dimensionamento e responsabilidade.

A aplicação da metodologia de gestão de
riscos visa reduzir eventos potencialmente
danosos tanto para o negócio, quanto para
os stakeholders. Para cada avaliação são
formulados planos de ação de tratamento
desses riscos, com indicação de responsáveis e
prazo determinado para a conclusão.
Em 2020, o resultado desse trabalho foi a
eliminação de todos os cenários classificados
de alto risco nas operações e processos por
meio de ações focadas e compartilhadas entre
área de Segurança de Processos, Engenharia e
Unidades Industriais.

Portal: www.canalabertoultra.com.br
Brasil: 0800-701-7172

Clique aqui ou acesse pelo
QR code no seu celular

Estados Unidos: 1-800-880-6491
México: 800-099-0646
Uruguai: 000-416-205-2740
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ÉTICA E COMPLIANCE
103-2, 103-3: ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

O programa de Ética e Compliance da Oxiteno adota diretrizes
de prevenção e integridade na condução de todas as suas
atividades nacionais e internacionais, promovendo transparência
e independência nas relações com seus stakeholders.
A companhia conta com políticas internas que detalham
temas como anticorrupção, práticas concorrenciais, prevenção
e combate ao assédio, conflitos de interesses, dentre outros,
considerados em conjunto com o Código de Ética do Grupo
Ultra, disseminando a cultura de ética para todas as equipes e o
estímulo de sua adoção pelos demais públicos de interesse.
Como parte desse processo é obrigatório que todos os
colaboradores conheçam e façam a adesão aos documentos
corporativos da empresa. Os treinamentos ficam disponíveis
para os funcionários na plataforma OxiEducation e também são
realizadas campanhas de conscientização a respeito de todos os
temas do Programa de Ética e Compliance.
Na Oxiteno, a Gerência de Compliance atua na avaliação dos
seus controles internos, monitoramento dos seus indicadores
de desempenho, treinamentos específicos e comunicação
dos temas, com reporte duplo para a Diretoria Global de
Administração e Controle da Oxiteno e para a Diretoria de Riscos,
Compliance e Auditoria do Grupo Ultra, sob a supervisão do
Comitê de Conduta, presidido por um membro independente e
vinculado ao Conselho de Administração.

100%

Em 2020,
das operações
foram submetidas às avaliações de riscos
relacionadas à corrupção. No ano, foram
realizadas aproximadamente 2.038 pesquisas
reputacionais com índice de aprovação de

97,4% .
2

205-1

CULTURA DE INTEGRIDADE3
A área de Compliance implementou diferentes ações que
reforçaram a cultura de integridade da empresa em 2020. Apesar
de, historicamente, serem realizadas de forma presencial, essas
iniciativas precisaram ser levadas para o meio digital. Com isso,
políticas corporativas, treinamentos online e vídeos de compliance
foram disponibilizadas em trilhas específicas para cada região na
plataforma OxiEducation, ferramenta de treinamento da área de
Recursos Humanos, como forma de facilitar o acesso e engajar
os colaboradores sobre o tema. Em 2020, 100% dos diretores e
97,8% funcionários foram treinados ou comunicados em políticas
e procedimentos anticorrupção e não houve nenhum caso
confirmado sobre o tema de combate à corrupção.
205-2, 205-3

A abrangência da avaliação compreende o escopo definido na política vigente. Para 2021 o processo de avaliação deverá incorporar no background check os parceiros comerciais e clientes.
Em 2020, 636 parceiros de negócios foram comunicados sobre medidas de combate à corrupção. Para 2021 os treinamentos sobre a temática serão retomados.

2
3
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CRESCIMENTO

SUSTENTÁVEL
103-2, 103-3: PERFORMANCE ECONÔMICA

O ano de 2020 se mostrou desafiador para o mundo
e, também, para a Oxiteno. Ainda assim, foi um
período de forte crescimento de resultados, puxados
pelo aumento na demanda por especialidades
químicas, que teve um crescimento de 6% em
relação ao ano anterior puxado pelos segmentos
de Home & Personal Care (aumento de 13%) e
Crop Solutions (crescimento de 15%).
Em 2020, a Oxiteno registrou receita líquida
de R$ 5,22 bilhões, um crescimento de 22%
em comparação com 2019. No desempenho
operacional, o volume total de especialidades
químicas alcançou 624 mil toneladas e o total
em volume de vendas foi de 753 mil, um aumento
de 3% em comparação com o ano anterior.

Lincoln Junior do
Nascimento Cruz
Operador de Produção
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Demonstração de resultado do exercício IFRS - em reais mil
2019
O planejamento estratégico em 2020, sem dúvida, foi flexibilizado para
considerar o novo cenário pandêmico. Entretanto, como a empresa já
havia implementado no ano anterior o orçamento matricial e realizado
uma otimização de custos e estrutura através do projeto Mais Eficiência,
conseguiu lidar de forma ágil e equilibrada com os desafios que surgiram,
como o contingenciamento de caixa e a redução de Capex. Além disso,
do ponto de vista financeiro, o período também contou com forte
desvalorização do Real e os efeitos do hedge cambial feito pela empresa,
que causaram reflexos positivos em nossos resultados.

Receita líquida

4.254.236

5.210.704

Mercado interno
. Commodities
. Especialidades químicas

2.924.599
375.789
2.548.810

3.586.400
344.701
3.241.698

Mercado externo
. Commodities
. Especialidades químicas

1.341.587
10.974
1.330.614

1.777.806
12.988
1.764.817

(11.950)

(153.502)

(3.537.570)
(2.883.639)
(851.512)
(2.032.127)
(466.021)
(187.910)

(4.188.711)
(3.501.628)
(819.244)
(2.682.384)
(485.765)
(201.317)

Cash flow hedge dos bonds

Crescimento de volume –
mil toneladas
Maiores vendas nos segmentos de
higiene, limpeza, agronegócio, tintas
e vernizes, além do aumento de
vendas nos EUA.
Especialidades

Commodities

+17%
175
33

142

0%

2020

+3%
753

204

734

33

145

-10%

171

589

+6%

+21%

130

624

Custo dos produtos vendidos
- Variável
. Eteno
. Outros
- Fixo
- Depreciação e amortização

2019
Ebitda
Total de depreciação e amortização
Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas e comerciais
Despesas gerais e administrativas

221.648
222.004
187.910
44
34.050

784.892
275.063
201.317
1.228
72.518

11.950

153.502

733.624

753.368

Mercado interno
. Commodities
. Especialidades químicas

527.862
141.661
386.201

534.742
125.975
408.767

Mercado externo
. Commodities
. Especialidades químicas

205.762
3.314
202.448

218.627
3.799
214.827

5.799

6.917

Mercado interno
. Commodities
. Especialidades químicas

5.540
2.653
6.600

6.707
2.736
7.930

Mercado externo
. Commodities
. Especialidades químicas

6.520
3.312
6.573

8.132
3.419
8.215

977
(17)
302

1.357
472
1.042

16,8%
5,2%

19,6%
15,1%

Cash flow hedge dos bonds
Volume de vendas

Preços - R$/ton
4T19

4T20

2019

2020

Lucro bruto
Despesas operacionais
Vendas e comerciais
Gerais e administrativas

+361%

EBITDA reportado
patamar recorde em 2020 –
R$ milhões

+254%
785
262

4T19

Resultado na venda de bens
222

57
4T20

Outros resultados operacionais

2019

Lucro (prejuízo) operacional
2020

Equivalência patrimonial

716.666
(724.151)
(328.813)
(395.338)

2020

1.021.993
(819.599)
(386.625)
(432.975)

8.100

159.156

(13.448)

(5.625)

(12.833)

355.925

528

402

Lucro bruto/ton
Lucro operacional/ton
Ebitda/ton
Margem bruta %
Margem ebitda %
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
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Mercosul
O ano de 2020 significou um momento de
redefinição de prioridades para a Oxiteno
no Mercosul. No primeiro trimestre, a região
trabalhou com metas de crescimento,
planejamento e paradas de fábrica, mas,
com a chegada da pandemia, foi necessário
alterar, inclusive, a forma de trabalho.
Já no segundo trimestre, houve uma
queda na demanda, principalmente no
segmento de bens duráveis, como tintas e
fluidos de freios voltados para a indústria
automobilística. Apesar disso, outros
segmentos entraram em cena com força,
como o mercado de higiene e limpeza,
cuidados pessoais e agronegócio. No
segundo semestre, as vendas voltaram a
crescer, com registros recordes em quase
todos os segmentos.
Apesar da Covid-19 e do cenário político e
econômico extremamente desafiador na
Argentina, foi possível não só superar os
desafios estabelecidos para o ano, como
também atingir recordes históricos. Um
dos fatores que apoiaram os expressivos

Estados Unidos
resultados alcançados foi a substituição
das vendas de sulfatado de matéria-prima
sintética para matérias-primas de fontes
renováveis fabricado na planta do Uruguai.
Também foi consolidada, em coparticipação
com clientes, a venda de aditivos para
formulações concentradas – um modo de
reduzir a utilização de embalagens na ponta
da cadeia. Outro fator de destaque foi o
aumento das vendas em IBCs reutilizáveis
e caixas de papelão, em detrimento de
embalagens como tambores metálicos,
atreladas a um maior impacto ambiental.
Para 2021, a empresa continuará atenta
às possíveis mudanças e flutuações do
mercado, com foco em tomar medidas
rápidas e trabalhar com eventuais gargalos.
A estratégia passa pelo desenvolvimento de
produtos mais adequados às necessidades
dos clientes, retomada de projetos e
crescimento do portfólio de especialidades.
Além disso, as iniciativas em tecnologia
devem ser intensificadas tanto em gestão de
ativos quanto em estoques.

O primeiro trimestre do ano foi muito
positivo para a Oxiteno nos Estados Unidos,
com reflexos da indústria do petróleo e
recorde de vendas de produtos para etanol.
Com a chegada da pandemia, porém,
o setor de petróleo foi bastante afetado
e a prospecção no país caiu 75% com a
consequente queda do mercado de etanol.
Por outro lado, começaram a surgir picos de
demanda na área de limpeza doméstica e
desinfecção devido aos cuidados redobrados
com a higiene, e a Oxiteno soube capturar
oportunidades nesses segmentos.
No segundo semestre houve manutenção
dos volumes para o setor de higiene e beleza.
A unidade dos Estados Unidos seguiu em
processo de ramp-up, crescendo 30% em
relação ao ano anterior, contribuindo com a
recuperação de rentabilidade da empresa.

Em 2020,
o faturamento foi de
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R$ 4,5 bilhões

R$ 429 milhões

Projeto Dioxana
A busca por produtos mais saudáveis,
sustentáveis e livres de substâncias com potencial
impacto na saúde vem sendo cada vez maior
em todos os setores e geografias. Reflexo desse
movimento, nos Estados Unidos a legislação de
Nova Iorque passou a exigir controle e redução
da 1,4-dioxana presente nas formulações de
detergentes, limpadores e artigos de higiene
pessoal. A 1,4-dioxana é um subproduto que
pode ser formado durante a síntese de moléculas
etoxiladas, bem como na produção de alguns
surfactantes aniônicos.
Antecipando-se ao requerimento do estado
americano, que estabelece a diminuição da
quantidade dessa substância nos próximos anos,
e alavancando a modernidade e sofisticação
técnica de sua unidade industrial localizada
em Pasadena (Texas), a Oxiteno implementou
rapidamente processos para minimizar e evitar
a formação de 1,4-dioxana durante as reações
de etoxilação. Em 2020, dos 101 tensoativos
à base de etoxilato fabricados nos Estados
Unidos, a Oxiteno reduziu 1,4-dioxana em 43%
de seus produtos – o equivalente a 205 kg de
1,4-dioxana eliminado.
A meta da Oxiteno é aumentar o número de
produtos disponíveis com níveis mais baixos de
1,4-dioxana (<1 ppm) e continuar essa redução
para limites não detectáveis. Além disso, com
base no sucesso deste projeto nos Estados
Unidos, a companhia começou a implantar a ideia
de baixo teor de 1,4-dioxana globalmente.

MAC
No México, região Andina e Caribe, houve reforço
da área comercial, com uma reestruturação que
significou a entrada de novos colaboradores e a
criação de uma estrutura para atendimento de
toda a região MAC.
Com relação à demanda, como nas demais
regiões, foi registrado um crescimento no setor
de produtos voltados à limpeza doméstica e de
agronegócios. A flexibilidade operacional das
fábricas no México conseguiu responder com
sucesso a essa procura. Sobre esse ponto, aliás, é
válido dizer que alguns produtos da Oxiteno só
são produzidos nas fábricas mexicanas.
A maior restrição enfrentada na região foi
relacionada à Pemex (Petróleos Mexicanos),
fornecedora de óxido de eteno na região.
Mesmo assim, a unidade do MAC conseguiu
manter o mesmo nível de resultado em
comparação a 2019.

R$ 401 milhões
30
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SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
DA OXITENO
102-2

Líder na produção de tensoativos e especialidades químicas, a
Oxiteno desenvolve soluções para os mercados de Crop Solutions,
Home Care and I&I, Personal Care, Coatings, Oil & Gas, Industrial
Applications, Functional Fluids, Nutrition & Health. Isso significa que
a empresa está presente, com seus ingredientes e soluções, nos mais
diversos produtos – desde plantações e produção de energia, até
nas cores das paredes e nos cuidados com a casa e com o corpo.
A Oxiteno tem sua atuação marcada pelo pioneirismo e, em
todos os seus segmentos, conta com parcerias estratégicas que
contribuem para o desenvolvimento de produtos cada vez mais
inovadores, seguros e sustentáveis.
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CONTRIBUIR PARA
O BEM-ESTAR DAS
PESSOAS ATRAVÉS
DA QUÍMICA

Portfólio completo para a formulação dos mais diversos produtos
de cuidados pessoais e higiene que vão desde cuidados com a
pele, cabelos, até banho e proteção solar.
Principais linhas: OXIFLOW®, OXISMOOTH® e GLUCOSURF®
Formulações que oferecem a máxima
proteção à saúde em cuidados com a
roupa, louça e limpeza de superfícies com
tecnologias que dão maior rendimento e
menor impacto ao meio ambiente.
Principais linhas: OXIZYMES®,
GLUCOSURF®, OXISENSE®

Presente em todo o mercado de tintas, de
arquitetônicas, resinas & látex e industriais.
Desenvolve soluções para oferecer alternativas
cada vez mais ecoeficientes, com baixa
toxicidade e baixo odor.
Principais linhas: OXITIVE®, ULTRATINT®,
ULTRAFILM®, OXIMULSION® e ULTRASOLVE®

Soluções de alta performance para
todas as etapas de perfuração e
produção em operações onshore
e offshore. Em 2021 a Oxiteno
lançou sua plataforma de inovação
em biocombustíveis, que vem
ganhando cada vez mais espaço na
geração de energias renováveis.
Principais linhas: ULTROIL® e
ULTRAWET®

Desenvolve agentes umectantes,
solventes, dispersantes e emulsificantes
que atendem mercado como
construção, couro, mineração, papel e
celulose, têxtil, plásticos e polímeros.
Principal linha: ALKEST®

Segmento que atende desde alimentos e nutrição
animal, até fragrâncias e produtos farmacêuticos.
Principal linha: OXIPURITY® E OXICURE®

Relatório de 20
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A Oxiteno auxilia na potencialização do
desempenho de ingredientes ativos no
campo, com aplicações mais precisas, eficazes
e sustentáveis para otimizar a aplicação de
herbicidas, fungicidas e inseticidas
Principal linha: SURFOM®

Portfólio para o mercado de lubrificantes
industriais e automotivos.
Principais linhas: ULTRASOLVE®,
ULTRAPEG® e ALKOLAN®.
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DESTAQUE DE
CROP SOLUTIONS
Aumentar a produtividade nas lavouras sem ampliar as
áreas plantadas é uma ação cada vez mais essencial para
as empresas de agronegócio. Com soluções inovadoras
e personalizadas, a Oxiteno auxilia na potencialização do
desempenho de ingredientes ativos no campo, com aplicações
mais precisas, eficazes e sustentáveis para seus clientes.
Com uma equipe altamente especializada, a estrutura do
segmento de Crop Solutions permite o desenvolvimento de
produtos sob demanda, além de possuir um amplo portfólio
de soluções prontas para o uso, como formulações biológicas
para controle de pragas, para aumento de produtividade por
meio do incremento de nutrientes, adjuvantes de mistura para
otimizar a aplicação de herbicidas, fungicidas e inseticidas,
entre outros – todos com formulações mais eficazes, seguras e
completas que garantem a maior rentabilidade das culturas.

Principal linha de produtos
SURFOM®: pacote de dispersante fácil
de manusear e com baixa viscosidade
e versátil para herbicidas, fungicidas e
para misturas de pesticidas

Relatório de 20
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SURFOM®
MIX 8251

Novo compatibilizante biodegradável para
aplicações de diferentes agroquímicos em mistura
nos campos de cultivo. Apesar de ser uma prática
amplamente adotada pelos agricultores por
todo o mundo, as misturas de tanque levantam
algumas preocupações, especialmente referente à
compatibilidade entre os produtos misturados. A
incompatibilidade poderia alterar a composição física
e química das soluções e anular ou enfraquecer a
eficácia dos defensivos, além de causar entupimento
das linhas e bicos dos veículos de aplicação.
Neste cenário, a Oxiteno desenvolveu e lançou no
mercado o SURFOM® MIX 8251, um compatibilizante
de misturas de tanque competitivo e efetivo que
endereça os principais casos de incompatibilidade
entre produtos fitossanitários, como misturas de
fertilizantes, herbicidas e inseticidas com respostas
rápidas e uma aplicação flexível. Além disso, o
produto possui outros benefícios como melhora
da cobertura da lavoura, redução da formação de
espuma, tempo mais prolongado de ação e eficácia
comprovada em diversas aplicações.

SURFOM®
CE 8434

Uma combinação entre performance e
sustentabilidade para formulações de
defensivos agrícolas, esse concentrado
emulsionável (CE) é o tipo de formulação
mais utilizado no mundo com mais de
31% em volume no mercado global. Mas
um dos grandes desafios é escolher um
solvente que consiga solubilizar o ativo
em altas quantidades e apresentar um
perfil favorável. O SURFOM® CE 8434
combina poder de solvência e ótimo perfil
GHS, sendo assim uma alternativa mais
sustentável e efetiva para formulações CE.

Clique aqui para saber mais sobre
o portfólio de Crop Solutions ou
acesse pelo QR code no seu celular
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Nunca a ótima performance dos produtos e soluções
em limpeza foi tão importante para a sociedade. Em um
ano marcado pela pandemia, formulações que oferecem
a máxima proteção à saúde em cuidados com a roupa,
a louça e limpeza de superfícies ganharam destaque no
dia a dia dos consumidores e ampliaram a busca por
tecnologias que apresentem maior rendimento e menor
impacto ao meio ambiente.
Com um amplo portfólio nesse segmento, a Oxiteno
também trabalha no desenvolvimento de soluções
customizadas e em parceria com seus clientes, oferecendo
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, economizando recursos e reduzindo
embalagens, entre outras características importantes.

Clique aqui para saber mais
sobre o portfólio de Home Care
and I&I ou acesse pelo QR code
no seu celular

PRINCIPAIS LINHAS
DE PRODUTOS
OXIZYMES®
Combinação exclusiva de surfactantes e
enzimas para lava-roupas. Feito a partir
de matérias-primas renováveis, garante
menor irritabilidade para pele e é mais
suave para as fibras dos tecidos.

GLUCOSURF®
Surfactante de alta compatibilidade e
suavidade, com ação não irritante e feito
a partir de matérias-primas renováveis.

OXISENSE®
Tecnologia inovadora para amaciantes
de roupa que dá maior maciez aos
tecidos e protege as fibras. Feito a partir
de matérias-primas renováveis.

Relatório de 20
Sustentabilidade 20
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PRINCIPAIS LINHAS
DE PRODUTOS

O cuidado pessoal é importante
em qualquer ocasião para
promover o bem-estar e o
autocuidado. No segmento de
Personal Care, a Oxiteno oferece
um portfólio completo para a
formulação dos mais diversos
produtos de cuidados pessoais e
higiene que vão desde cuidados
com a pele, cabelos, banho e
proteção solar.
Por meio de suas plataformas
de inovação, a Oxiteno trabalha
em parceria com seus clientes
para traduzir as necessidades
dos consumidores, as tendências
de mercado e os requisitos
específicos da indústria de
cuidados pessoais, sempre
levando em consideração a
demanda por produtos mais
sustentáveis e produzidos a partir
de fontes renováveis.
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OXIFLOW®
Modificador reológico altamente
versátil utilizado em shampoos,
sabonetes líquidos, limpadores
faciais, entre outros produtos.

OXISENSE R 1051
Os consumidores têm um desejo crescente
de expressão e individualidade e, para
manifestá-los, estão constantemente
expondo seus cabelos a procedimentos
químicos, mecânicos ou térmicos. Tais
intervenções resultam em agressões
capilares que causam danos, tornando o
cabelo mais sujeito à perda de proteínas
e de seu aspecto saudável. O OXISENSE®
R1051 é uma solução que repara a fibra
capilar, promovendo o selamento da
cutícula, maciez, hidratação e melhorando
a capacidade de pentear. Ao contrário de
outros estimulantes de condicionamento,
retém proteínas essenciais da fibra,
tornando o cabelo mais forte e
protegendo-o de danos futuros.

OXISMOOTH®
Emoliente presente em
desodorantes, protetores
solares, colorações e
tratamentos capilares.

GLUCOSURF®
Surfactante de alta
compatibilidade e suavidade.
Utilizado em shampoos,
sabonetes líquidos, lenços
umedecidos, cremes e loções.

Clique aqui para saber mais sobre o
portfólio de Personal Care ou acesse
pelo QR code no seu celular
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PRINCIPAIS LINHAS
DE PRODUTOS

OXIMULSION®
Emulsificante que permite
ao formulador obter látex
com baixa toxicidade, alta
estabilidade e performance.
Essas otimizações, como
formulações de alto teor de
sólidos, trazem benefícios
econômicos para toda a cadeia.

OXITIVE®

Atende aos mercados de tintas arquitetônicas,
tintas automotivas (Original Equipment
Manufacturer – OEM e repintura), tinta industrial,
tintas de impressão e adesivos. Em parceria com
os clientes, a Oxiteno desenvolve soluções para
oferecer alternativas cada vez mais ecoeficientes,
com baixa toxicidade, baixo odor, baixo índice
de compostos orgânicos voláteis (VOC) e maior
teor de carbono renovável.
Com suas plataformas de inovação, a Oxiteno
traduz as tendências e as mudanças regulatórias
da indústria em tecnologias mais eficientes
e sustentáveis, entregando soluções que
permitem diminuir a demanda de energia
de produção, maior resistência das tintas e
revestimentos às condições ambientais e o
desenvolvimento de novas tecnologias em
Smart Coatings (ou tintas inteligentes).

As principais linhas de produtos se dividem
em 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).

Aditivo que auxilia no processo
de moagem com altos teores
de cargas e pigmentos e
promove compatibilidade com
os pigmentos coloridos em
sistemas tintométricos.

ULTRASOLVE®
Solventes oxigenados que
possibilitam ao formulador
de tintas um balanceamento
adequado e flexibilidade em
suas formulações.

ULTRATINT®
Building block que melhora as
propriedades mecânicas do filme,
como flexibilidade e adesão em
diversos sistemas bicomponentes
em tintas industriais. Eficaz para
ajuste de propriedades, como dureza,
aderência e resistência ao impacto.

ULTRAFILM®

Clique aqui para saber mais sobre o
portfólio de Coatings ou acesse
pelo QR code no seu celular
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Coalescente 100% renovável
que permite obter tintas
arquitetônicas zero VOC para
ambientes externos e internos.
A tecnologia do ULTRAFILM®
5000 desenvolvida pela Oxiteno
melhora a resistência ao leaching
e lavabilidade das formulações e
é resultado de mais de cinco anos
de extensa pesquisa envolvendo
os especialistas em Coatings de
Marketing, P&D e Processos. O
case foi ganhador do prêmio Kurt
Politzer da Abiquim em 2020.
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PRINCIPAIS LINHAS
DE PRODUTOS
Este segmento oferece soluções de alta performance para
todas as etapas de perfuração e produção em operações
onshore e offshore. O trabalho em parceria com as indústrias
do setor busca por tecnologias mais limpas e eficientes no
desenvolvimento de fluídos para perfuração, solventes para
estimulação, preventores de emulsão, inibidores de corrosão,
agentes emulsificantes, produtos para tratamento de gás e
soluções para fluídos de fraturamento hidráulico.
As plataformas de inovação que orientam o trabalho de
Oil & Gas tem como foco a otimização da produtividade
na perfuração, o melhor desempenho nas operações de
intervenção de poços e recuperação de hidrocarbonetos,
assim como a proteção dos equipamentos usados na
exploração e produção de petróleo e gás.
Atenta às demandas por soluções mais sustentáveis para
a indústria, em 2021 a Oxiteno lançou sua plataforma de
inovação em biocombustíveis, que vem ganhando cada vez
mais espaço na geração de energias renováveis. As novas
soluções se alinham ao plano estratégico de sustentabilidade
da companhia e têm o intuito de aumentar a eficiência
técnica e econômica para esses processos. Entre os produtos
em desenvolvimento estão agentes controladores de espuma
da fermentação alcoólica e desemulsificantes de óleo de
milho para ampliar a qualidade dos coprodutos.

ULTROIL®
Inibidor de corrosão para
superfícies internas com excelentes
propriedades na formação de filmes
e eficiente em baixas dosagens.

ULTRAWET®
Não emulsificante de alto
desempenho, evita que o óleo se
misture com os fluidos injetados,
aumentando a eficiência de
operações de estimulação.

PATENTES SUSTENTÁVEIS
A inovação e o investimento em pesquisa e
desenvolvimento estão entre os principais
aliados para garantir um futuro mais sustentável.
Em muitos mercados existe o desafio e o
compromisso de fomentar o olhar para a
sustentabilidade, com o desenvolvimento
de tecnologias que possibilitam a redução
dos impactos negativos às pessoas e ao meio
ambiente. Nessa vertente, em 2020 a companhia
obteve a concessão de duas patentes do
segmento de Oil & Gas.
Uma delas é o ULTRAFLUID®, inovação da
Oxiteno para a etapa de perfuração de poços de
petróleo. Trata-se de um novo lubrificante que,
além de entregar uma excelente performance
nas mais diversas condições de aplicação,
apresenta baixíssima toxicidade. Sua formulação
proporciona a formação de um filme sobre a
superfície metálica dos comandos e broca, o que
garante atrito na medida certa e reduz o risco de
prisão de coluna por diferencial de pressão e o
desgaste desses equipamentos.

Ou seja, traz maior segurança para toda a
operação. Além disso, possui alta concentração
de ativos, elevando a performance mesmo
em baixa dosagem, resultando em ganhos
ambientais.
As tecnologias de novos fluidos de perfuração
e solventes para solubilização de depósitos
orgânicos desenvolvidas pela Oxiteno são livres
de aromáticos, apresentam biodegradabilidade
significativamente superior aos compostos
atualmente utilizados, assim como baixa
toxicidade, o que as tornam opções promissoras
e viáveis para os desafios do setor.
A concessão das patentes e a presença
dessas invenções no portfólio estratégico
de propriedade intelectual da companhia
demonstra o potencial econômico e o
pioneirismo dessas inovações, reforçando
que é possível alcançar a combinação de
compatibilidade ecológica, elevado desempenho
e maior segurança, com a geração de valor aos
negócios por meio da sustentabilidade.

Clique para saber mais sobre o portfólio
de Oil & Gas ou acesse pelo QR code
no seu celular
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A grande variedade do portfólio
da Oxiteno permite que a empresa
entregue soluções para diversos setores
e aplicações industriais. São agentes
umectantes, solventes, dispersantes e
emulsificantes que atendem mercados
como construção, couro, mineração,
papel e celulose, têxtil, plásticos e
polímeros. Entre os produtos de maior
aplicabilidade está o ALKEST®,
um surfactante não iônico derivado
principalmente de materiais naturais
versátil e solúvel em água.

Clique aqui para saber
mais sobre o portfólio de
Industrial Applications
ou acesse pelo QR code
no seu celular

Melhorar a vida das pessoas através
da química também passa pela
nutrição e saúde. Nesse segmento,
a Oxiteno atende os mais variados
mercados – desde alimentos e nutrição
animal, até fragrâncias e produtos
farmacêuticos. Por meio de soluções
como o OXIPURITY®, que recebeu
a certificação EXCiPACT™ na unidade
de Guadalajara, no México4, a Oxiteno
oferece PEGs5 com alto grau de pureza
para serem utilizados em comprimidos,
aglutinantes e excipientes, pomadas e
loções, cápsulas gelatinosas, entre outros.

Nesse segmento, a Oxiteno oferece
um variado portfólio para o mercado
de lubrificantes industriais e
automotivos com soluções como
solubilizantes, solventes, agentes
umectantes, dispersantes e detergentes.
Entre os principais produtos
estão o ULTRASOLVE®, o
ULTRAPEG® e o ALKOLAN®.

Clique aqui para saber
mais sobre o portfólio
de Functional Fluids ou
acesse pelo QR code
no seu celular

Clique aqui para saber
mais sobre o portfólio
de Nutrition & Health ou
acesse pelo QR code
no seu celular

 certificação EXCiPACT confirma que a Oxiteno segue as Boas Práticas de Produção aplicadas na produção e distribuição de excipientes e ingredientes farmacêuticos.
A
Polietilenoglicol: polímero derivado do petróleo a partir do etileno glicol

4
5
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UM PORTFÓLIO CADA VEZ MAIS SUSTENTÁVEL
416-1, 103-2, 103-3: SEGURANÇA DE PRODUTOS

São mais de 700 produtos e cerca de três
mil diferentes aplicações. Com um portfólio
amplo e diversificado, a Oxiteno acredita
que é possível produzir soluções alinhadas
às demandas da sociedade, gerando
impactos ambientais e sociais positivos.
Esse propósito começa com a
compreensão cada vez mais aprofundada
da performance de sustentabilidade
de seu portfólio a partir de abordagens
metodológicas que permitam uma atuação
mais proativa da companhia na formulação
de estratégias focadas no gerenciamento
sustentável de sua carteira de produtos.
Dessa forma, em 2020 a equipe
de Sustentabilidade trabalhou no
desenvolvimento de uma metodologia
baseada nas melhores práticas de
mercado e nos direcionadores do Portfolio
Sustainability Assessment (PSA), do
World Business Council For Sustainable
Development (Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável), para a identificação de riscos
de sustentabilidade em sua carteira
de produto.
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A meta da Oxiteno é
realizar a avaliação de

90%

dos produtos mais
representativos em
volume de vendas até
2025 dentro dessa
metodologia.
A identificação dos temas ambientais,
sociais e econômicos prioritários foi o
ponto de partida para o desenvolvimento
da metodologia, que contempla o
pensamento de ciclo de vida de produto,
avaliando os impactos em diferentes
etapas de sua existência, abrangendo a
obtenção das matérias-primas, fabricação,
processo de manufatura do cliente e uso
do produto final.
Categorias de avaliação
O cruzamento dos resultados obtidos
nas análises revelou a existência de
pontos em comum entre as demandas
da sociedade, dos clientes e da própria
Oxiteno. Foram identificados seis temas de
grande relevância que passam a compor
as categorias de avaliação estabelecidas
na metodologia.

Toxicidade humana
Perigos e riscos à saúde humana
Restrições e banimento
Emissões atmosféricas (ar, água e solo)
Resíduos, Efluentes e Emissões
Contribuição na aplicação para a redução
de emissões atmosféricas, VOC, CFC e
NOX, particulado e gases de efeito estufa
Contribuições para a sociedade
Outros perigos relacionados ao uso
irregular (drogas, armas químicas etc.)
Certificações de sustentabilidade
Benefícios à saúde humana
Contribuição para os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável da ONU
Retorno econômico
Grau de competitividade
Margens de contribuição
Uso eficiente de recursos
Eficiência produtiva
Índice de renováveis no produto
Contribuição na aplicação para a redução
de matérias-primas, energia e água

O processo de gestão do portfólio prevê
a adoção de medidas internas que estão
subordinadas à categoria em que o produto
foi classificado. A depender do seu nível de
performance, o item 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.

AVALIAÇÃO CRITERIOSA
100% dos produtos desenvolvidos em 2020
passaram por avaliação conforme os critérios
estabelecidos pelo GHS (Globally Harmonized
System of Classification and Labelling
of Chemicals), uma abordagem técnica
internacionalmente reconhecida e desenvolvida
para definir os perigos específicos de cada
produto químico.
O processo de governança de projetos da
Oxiteno garante que novos desenvolvimentos
sejam sempre avaliados quanto aos perigos
físicos, à saúde e ao meio ambiente antes da
comercialização. Os registros são realizados no
sistema corporativo de gestão de projetos.

Ecotoxicidade
Perigos e riscos ao meio ambiente
Restrições e banimento
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A Oxiteno acredita que as respostas para os desafios da
humanidade passam pela química. E essa é uma crença
também compartilhada e aplicada a todas as operações
e processos desenvolvidos pela companhia. A construção
de um futuro mais sustentável também passa pela forma
como a empresa pensa, planeja e produz.
Com a estruturação do Plano de Sustentabilidade
em 2019, todas as metas da Oxiteno foram revisadas

a partir das novas ambições que a companhia
pretende atingir até 2030. Assim, o uso da água,
da energia, o tratamento de resíduos, efluentes e
os níveis de emissões de gases de efeito estufa são
acompanhados de perto por equipes especializadas
em todas as regiões, que estão sempre em busca de
formas inovadoras para reduzir os níveis de consumo
da Oxiteno, além de trabalhar para mitigar e evitar
qualquer tipo de impacto.
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EFICIÊNCIA HÍDRICA E
TRATAMENTO DE EFLUENTES
103,2, 103-3: ÁGUA, EFLUENTES E RESÍDUOS

Na Oxiteno, a água é utilizada como
matéria-prima em alguns produtos e
processos produtivos, como sistemas de
aquecimento, resfriamento e geração
de vapor. Dessa forma, a empresa busca
constantemente oportunidades de
aumento de utilização de água de reuso,
bem como de redução de consumo. Entre
as metas 2030 da companhia estão dobrar
o consumo da água de reuso nas unidades
produtivas e reduzir em 10% o consumo
de água global. Destaque para a unidade
de Mauá (SP), onde 96 % da água captada
é de fonte de reuso do projeto Aquapolo.

Captação de água (em mil litros)

Em 2020, a Oxiteno recebeu
reconhecimento no nível de
gestão para o tema de Segurança
Hídrica no CDP.
Na unidade de Camaçari
(Oleoquímica), desde 2014 a
Oxiteno possui um projeto para
o reaproveitamento de água de
chuva. Em 2020, essa iniciativa
foi levada também para a
unidade EMCA, com a coleta
água de chuva para as atividades
de jardinagem.
No México, a unidade de
Coatzacoalcos também já trabalha
com processos de captação da
água de chuva desde 2017.
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É importante destacar que a Oxiteno compra água apenas de fornecedores
qualificados, o que garante confiabilidade na cadeia de suprimentos, melhores
preços, competitividade e desenvolvimento de fornecedores personalizados.
Em 2021, a companhia irá ampliar seus estudos nas regiões de estresse hídrico e
identificar os potenciais riscos para priorização das ações de gestão deste recurso.

Em relação ao descarte, todos os parâmetros são monitorados e
reportados mensalmente pelas unidades. Os efluentes gerados no
processo químico são monitorados em relação ao volume e padrões
de lançamento, garantindo assim o cumprimento da legislação, com
relatórios enviados aos órgãos ambientais. Em 2020, a empresa deu
sequência à revitalização dos sistemas de efluentes das unidades
industriais para prevenir derramamentos no solo e na água subterrânea.
O projeto é faseado e deve ser finalizado até 2022.

303-3

Captação total de água
Água de superfície
Água subterrânea
Água de terceiros
Captação em zonas
de estresse hídrico
Água subterrânea
Água de terceiros

2018
2019
2020
5.340.250,16 5.290.975,03 5.677.100,95
13.530,29
8.725,58
23.160,11
156.254,00
189.521,83
181.799,00
5.170.465,87 5.092.727,61 5.472.141,84
76.096,49

85.471,43

78.355,01

52.776,00
23.320,49

60.816,00
24.655,43

56.176,00
22.179,01

Consumo de água* (mil litros)
303-5

Em 2020 o consumo relativo de água foi de 4,19 m3/t, tendo um pequeno
aumento comparado a 2019 (4,10 m3/t). O aumento se deve à maior produção
da companhia no ano e à entrada dos dados da unidade de Pasadena. Para
melhorar esses resultados, existem projetos já em andamento para a expansão
de água de reuso.

Consumo total
Consumo em zonas de
estresse hídrico

2018
3.178.220,6

2019
3.130.185,2

2020
3.361.304,12

57.609,5

64.431,4

61.234,01

As normas de descarte são atendidas de acordo com a legislação
aplicável em cada região, além de normas específicas quando
solicitadas nas licenças de operação das unidades. Todos os produtos
Oxiteno possuem documentação na forma de fichas de dados de
segurança (FISPQ), onde são apresentadas as composições dos
produtos e classificações de risco aplicáveis, além de informações físicas
e químicas. Todo novo produto passa por um processo de avaliação
ambiental pela unidade de fabricação. Nesse processo, o efluente
também é estudado para que haja uma avaliação da capacidade
da estação de tratamento e a garantia de que terá sua disposição
final aprovada pelo órgão ambiental. O crescimento do descarte
de efluentes está associado ao aumento da produção que acabou
impactando também na captação de água e no consumo final.
Descarte de água (mil litros)
303-4

Água de superfície
Água de terceiros
Total de água descartada
Total de água descartada
em zonas de estresse
hídrico

2018
468.913,58
1.693.116,00
2.162.029,58

2019
574.049,78
1.586.740,00
2.160.789,78

2020
595.966,83
1.719.830,00
2.323.010,83

18.487

21.040

17.121
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
103,2, 103-3: ENERGIA

Na Oxiteno a energia de todas as unidades industriais é monitorada e
faz parte das metas de meio ambiente – redução de 10% no consumo
energético por tonelada produzida, com base nos valores de 2019. Para
otimizar esse consumo, a companhia realiza investimentos contínuos com
foco na melhoria de desempenho dos processos, dando destaque à malha
de vapor, caldeiras, fornos e turbinas, além de buscar a transição da matriz
energética para fontes mais limpas, sempre que possível.
A grande maioria das unidades consome gás natural nas caldeiras, além
de realizar o aproveitamento de gases residuais de outros processos
produtivos, hidrogênio e álcoois como fontes de geração de vapor.
Importante destacar que, em 2019, teve início a operação da nova
subestação de energia da unidade de Camaçari (BA) que, além de melhorar
a eficiência energética da planta, pode gerar ganhos financeiros, já que
possibilita ampliar sua atuação no Mercado Livre de Energia, com uma
redução de custos estimada em R$ 12 milhões/ano.

Intensidade energética (GJ)
Energia consumida (GJ)

302-3

302-1

Combustíveis de fontes não renováveis
Combustíveis de fontes renováveis
Consumo de energia
Eletricidade
Vapor
Autogeração
Total de energia consumida

2018
5.140.637
3.137
2.947.101
956.148
1.972.895
18.058
8.090.875

2019
5.256.184
1.930
2.705.466
1.043.688
1.659.086
2.692
7.963.580

2020
5.340.727
454
2.801.919
1.118.351
1.683.568
0
8.143.100

Não foram considerados dados da unidade da Venezuela nos anos de 2018 e 2019, lembrando que a unidade foi vendida em outubro de 2019. Para a unidade de Pasadena (EUA) será o primeiro ano de reporte
desse indicador em relatório de sustentabilidade da Oxiteno incluído dados nos anos de 2019 e 2020 na tabela acima.
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Energia consumida dentro da organização
Denominador (T)
Intensidade energética

2018
8.090.875
1.293.020
6.257.342

2019
7.963.580
1.262.500
6.307.784

2020
8.143.100
1.325.867
6.144.569

2018

2019

2020

-1.058.772

-127.294.003

179.520

Eficiência no consumo de energia (GJ)
302-4

Reduções de energia diretamente causadas
por melhorias de conservação e eficiência
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EMISSÕES
103-2, 103-3: EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Entre as metas do Plano de Sustentabilidade da companhia está a
redução de 25% na intensidade das emissões por tonelada produzida,
tendo como parâmetro o total de 2008 e englobando os Escopos 1 e 2.
Assim, desde 2008 a companhia monitora suas operações com base no
programa de Monitoramento e Redução de Gases do Efeito Estufa (GEE).
Os dados coletados fazem parte de um inventário construído de acordo
com a norma ISO 14064-1 e passam por uma verificação
externa independente.
As principais fontes de emissão da Oxiteno são relacionadas à geração
de vapor, produção de óxido de eteno e consumo de energia elétrica.
Em 2020, houve um aumento total de 1% das emissões diretas quando
comparado ao ano anterior. Esse resultado se deve a um crescimento de
6% na produção total da Oxiteno.
Emissões de GEE (tCO2e)
Emissões diretas (Escopo 1)
Emissões biogênicas de CO2

2018

2019

2020

425.334,29 417.755,72 430.372,63*
234,07

146,38

33,82

Os gases incluídos são: CO2, CH4 e N2O para os gases refrigerantes são considerados os cálculos do CO2eq
*Aumento ocasionado pela maior produção em 2020

305-1

Emissões de GEE (tCO2e)

2018

2019

2020

Emissões indiretas (Escopo 2)
decorrentes da compra de energia 183.537,72 136.841,84 137.138,22

INOVAÇÃO QUE FAZ BEM

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

305-2

Já a intensidade global de emissões de GEE da Oxiteno em 2020,
considerando escopos 1 e 2, foi 0,43 tCO2e/t contra 0,45 tCO2e/t em 2019.
A redução de emissões alcançou 0,39 tCO2e/t em 2020 (0,40 tCO2e/t em
2019). Quando avaliadas apenas as emissões de escopo 1, verifica-se
também uma pequena redução, 0,33 tCO2e/t em 2020 e 0,34 tCO2e/t
em 2019.
305-4

Para otimizar o consumo das emissões provenientes da fabricação de
óxido de eteno, os gases produzidos são comercializados e reutilizados
como matérias-primas em outros processos produtivos. Em 2020, a
unidade de Camaçari (BA) repassou um total de 46.320 toneladas de CO2
para a White Martins, que evitou assim o consumo de novos insumos
(como energia) na sua produção. Na unidade de Mauá, esse mesmo
modelo de venda foi retomado em setembro de 2020 a partir de uma
parceria com a Air Liquide, atingindo um total de 2.150,20 toneladas.

O Advanced Process Control (APC) é um software que está conectado em
tempo real ao sistema de controle industrial. Ele faz a leitura de dados de
processo, procura a condição de maior estabilidade/eficiência e retorna
comandos. A Oxiteno utiliza o APC para melhorar as reações químicas no
reator e para a redução do consumo de vapor nas etapas de purificação, o
que, por consequência, reduz o consumo de vapor gerado pela queima de
gás natural/residual, ou comprado de terceiros. Sendo assim, seu uso contribui
diretamente para a redução de geração de gases de efeito estufa, além de
reduzir o seu custo operacional.
305-5

RESULTADOS DE 2019 ATÉ 2020

57.113,14 toneladas de vapor consumido
Redução de 10.451,25 toneladas de CO eq emitido
Economia de R$9 milhões
Redução de

2

Em 2020, a Oxiteno recebeu reconhecimento
como nível de “Consciência” no CDP Mudanças
Climáticas e no CDP Florestas (tema óleo de
palma). Reconhecimento no nível “Divulgação”
para o tema soja.
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GESTÃO DE RESÍDUOS
A meta estabelecida pelo Plano Estratégico de Sustentabilidade é zerar a
destinação de resíduos industriais para aterro até 2030, além da redução de
10% no volume total de resíduos gerados aplicando os princípios de Economia
Circular (ano base 2019). Para isso, a Oxiteno possui procedimentos aplicáveis
aos produtos, processos, projetos, serviços e atividades em suas operações.
Todos os resíduos são acondicionados em locais apropriados e passam por
processos de classificação antes de serem destinados para o descarte. A Oxiteno
também está sempre revisando e buscando novas formas de administrar os resíduos
gerados por suas operações. Por fim, a companhia realiza auditorias de qualificação e
manutenção dos prestadores de serviço com base nas normas ISO9001 e ISO14001,
sempre mediante autorização do órgão ambiental responsável.
Gestão de resíduos (t)
RESÍDUOS PERIGOSOS
Incineração
Reciclagem
Coprocessamento
Recuperação
Aterro
Outros
Total resíduos perigosos
RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
Incineração
Reciclagem
Coprocessamento
Recuperação
Aterro
Outros
Total resíduos não perigosos
Total

Resíduos gerados

Em parceria com a Associação Ecológica
dos Recicladores da Ponte Seca (AECO),
desde 2018 a Oxiteno recolhe e recicla os
resíduos e sucatas da unidade de Triunfo
(RS). São 21 famílias ligadas à associação
e, entre 2018 e 2020, já foram recolhidas e
recicladas 77,71 toneladas de materiais.

Resíduos não destinados à disposição final

91,02
135,32
4.302,72
851,66
1.480,00
225,71
7.086,43
386,87
1.573,85
1.300,85
164,32
2.255,89
1.702,43
7.384,21
14.470,64

Resíduos destinados à disposição final
91,05

148,25
4.548,38
850,89

999,14

1.488,27
223,62
6.351,32
386,87

1.573,85
1.301,12
173,92

1.747,77
2.746,91

2.255,89
1.709,27
5.653,15
12.004,47

306-3, 306-4, 306-5
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ATENÇÃO À
ECONOMIA
CIRCULAR
Em 2020, a empresa criou processos para
reaproveitamento de resíduos dentro do conceito
da Economia Circular. Houve o envolvimento de
várias áreas para redirecionamento de volumes,
por meio de um plano de reprocessamento e
destinação adequada.
Para levar este assunto aos funcionários, a área
de Inovação organizou dois dias de workshop
com diversas áreas internas, sendo o primeiro dia
com foco na disseminação do conhecimento por
meio das palestras da BASF e da startup Boomera.
Na segunda etapa foi realizada uma sessão de
ideação com o uso da metodologia de Design
Thinking para estimular a criatividade nos temas
de embalagens e logística. Como resultado, o
workshop gerou mais de 40 ideias que estão
se convertendo em dois planos de iniciativas
liderados pelas áreas de Logística e Embalagens
ao longo de 2021.
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ECONOMIA CIRCULAR
NAS EMBALAGENS
Utilizando o conceito de economia circular
para a prospecção, avaliação e contratação de
novos fornecedores de embalagens, a Oxiteno
desenvolveu um projeto de compra e venda que
considera dois pilares:
Venda: realizar a venda das embalagens
provenientes do consumo de matéria-prima
e transferência interna entre plantas por um
preço mais competitivo, preferencialmente
aos fabricantes que atualmente atendem a
companhia com embalagens novas, garantindo
um ciclo de economia circular para o aumento
do tempo de vida dessas embalagens e redução
do impacto ambiental.
Compra: desenvolver novos fornecedores de
embalagens recuperadas homologadas para
envase de resíduos industriais e subprodutos.
Todo o processo contou com auditorias de
homologação com base das normas ISO9001
e ISO14001. As auditorias foram realizadas pela
área de Meio Ambiente em conjunto com
Suprimentos. Apenas foram contratadas as
empresas homologadas por meio da auditoria.
O projeto conta com 89% do total de sua
implementação, mas já apresentou grandes
ganhos em 2020, com uma economia financeira
de R$463.008,57.
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Colaboradores
103-2, 103-3: VALORIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Bianca Mishitokukado
Operadora de
Processos Químicos

As pessoas são essenciais para a Oxiteno. Cada profissional, com sua
competência e comprometimento, é uma peça-chave que mantém a
empresa como referência em sustentabilidade, inovação e qualidade no
setor químico. Com uma equipe formada por 1.852 colaboradores, em 2020
o grande foco da companhia foi garantir a saúde e a segurança das pessoas,
especialmente em relação às ações para a prevenção da Covid-19.
102-7, 102-8

Todas as unidades produtivas adotaram protocolos rígidos de higiene e
segurança, além de manter as pessoas pertencentes aos grupos de risco
afastadas das operações. Nos escritórios, uma política de trabalho virtual
que já havia sido implementada foi expandida de forma ágil, colocando
todos os colaboradores em home office, já considerando equipamento
e estrutura de tecnologia para a atuação à distância.
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E, em um ano marcado por tantos desafios, a
gestão da cultura organizacional e as ações
conectadas ao tema foram fundamentais
para o crescimento e a sustentabilidade do
negócio. Assim, mesmo em um cenário de
distanciamento social, em 2020 a Oxiteno
deu início à campanha de comunicação
interna global “Nossa Fórmula Faz Bem”,
conectando os conceitos de propósito,
valores, estratégia, cultura e defesas da
marca, com o objetivo de dar clareza aos
colaboradores sobre a atuação, o papel, os
objetivos e as iniciativas da empresa.
A campanha teve como foco principal
enaltecer o senso de pertencimento,
orgulho e conexão com o propósito da
empresa de “contribuir para o bem-estar
das pessoas através da química”, além de
dar clareza sobre mitos e verdades no que
se refere à química, reforçando os valores
da marca por meio de vídeos, hotsite, cases
e materiais focados nos segmentos de
atuação da companhia. Em pesquisa de
satisfação realizada no final do ano, 80% dos
colaboradores afirmaram que a campanha
ajudou a reforçar a essencialidade da
química e os benefícios do trabalho da
Oxiteno para a sociedade.
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AÇÕES DE DESTAQUE EM 2020
 eposicionamento das competências organizacionais.
R
Revitalização do onboarding institucional.
Lançamento do check-in do líder (onboarding exclusivo para a
liderança).
Processo seletivo interno de Jovens Inovadores em ODS.
Trilhas de aprendizagem para capacitar os colaboradores nas
disciplinas: foco no cliente, inovação e desenvolvimento de
habilidades instaladas e futuras e times de alta performance.
Criação do Comitê de Qualidade de Vida.
Screening de saúde realizado com todos os funcionários Brasil.
Definição de novos programas e iniciativas para implantação em
2021 de acordo com o resultado do screening de saúde.
Criação do e-book de ergonomia para todas as regiões.
Aulas de pilates, yoga, meditação e mindfullness online.
Implantação do Programa de Gestantes.
Lives sobre saúde física, emocional e financeira.
Implantação do EAP – Programa de Apoio ao Empregado.
Campanha de comunicação e engajamento das pessoas em
relação ao propósito, com o mote #NossaFórmulaFazBem.
Contratação de autistas pela equipe de tecnologia. O projeto
– chamado de Neurodiversidade – faz parte da ampliação do
programa para contratação de minorias.
Realização de pesquisa de qualidade de vida com os funcionários
para entender o perfil dos colaboradores e definir ações. Houve
uma adesão de 70%.
Inscrições, em setembro, para o programa “Química total
com você”, processo seletivo de estágio e trainee 2021, com
recrutamento de jovens candidatos em São Paulo, Bahia e Rio
Grande do Sul.
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PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS6

DIVERSIDADE POR GÊNERO (%)

102-8

405-1

Presidência

Direção

Gerência

Total de empregados por categoria funcional

1

Direção

7

Coordenação

57

Administrativo

68
Total de
empregados

Operacional

29

179

Total

53

47

1.852

158

Administrativo

77

89
11

71

Homens

Presidência

Gerência

43

100

23

32

Mulheres

Categoria funcional7

Coordenação

Fabiana Braz da Silva
Técnica Química

funcionários

624

Operacional

883

DIVERSIDADE POR FAIXA ETÁRIA (%)
405-1

Total de empregados por gênero

546

Total de empregados por região

1.306

Presidência

Centro-Oeste

Direção

0

Internacionais8

32,3%
597

100

Nordeste

19,4%
360
Norte

0

57

Gerência

1

Coordenação

3

29,5% 70,5%

Sul

2,4%
46

Sudeste

77

Total de empregados

22

72

Administrativo
Operacional

43

25

26
21
19

64

10

65

14

67

14

45,9%
849

Até 30 anos

De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

 Oxiteno não possui empregados em regime de meio período e temporários.
A
A Oxiteno possui 13 aprendizes e 119 estagiários.
8
Referente às unidades do México, Estados Unidos, Uruguai e escritórios na Argentina, Colômbia, Bélgica e China.
6
7
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NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

401-1

Um dos grandes destaques do ano foi o programa de recrutamento interno, que conseguiu
alcançar um percentual recorde de 48% das posições abertas preenchidas. Além disso,
aproximadamente 7 mil pessoas se inscreveram para o programa de trainee 2021, contando
com 5 vagas para a formação específica de engenharia.
Outro projeto importante foi o Neurodiversidade, parceria com a consultoria especializada
Specialisterne, para o desenvolvimento e contratação de profissionais autistas. Até o
momento, o projeto piloto conta com dois profissionais contratados como prestadores de
serviço, com potencial de expansão para outras áreas.
A Oxiteno possui também o programa de talentos em TI, em parceria com a ShareRH,
para atrair e desenvolver novos talentos. Em 2020, foram selecionados 30 candidatos para
receberem formação básica em Java.
Contratações

% Contratação

% Rotatividade

Por gênero
Homens

96

7,4%

11,3%

Mulheres

69

12,6%

18,1%

125

10,0%

9,3%

México

26

7,5%

9%

Uruguai

0

0,0%

5,8%

12

9,7%

7,3%

4

16,7%

12,5%

165

8,9%

13,3%

Menos de 30 anos

76

20,6%

26,2%

De 30 a 50 anos

74

6,0%

9,6%

3

1,2%

7,7%

165

8,9%

13,3%

A Oxiteno acredita na riqueza de uma equipe diversa e vem trabalhando para construir
um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e plural. Apesar das restrições
causadas pela pandemia, em 2020 essa jornada ganhou força com o desenvolvimento
de várias ações relacionadas ao tema:
Diagnóstico de Diversidade & Inclusão (D&I), com a análise de documentos, políticas
e entrevistas.
Desenvolvimento da alta liderança.
Criação do comitê de D&I com colaboradores de diferentes departamentos para
debater e aprender sobre o tema.
Preparação das áreas de Recursos Humanos, Comunicação Interna e Externa.
Sensibilização de todos os líderes e colaboradores com o lançamento de dois cursos
e-learnings, lives e palestras.
Este esforço resultou no TOGETHER – o programa de Diversidade & Inclusão da Oxiteno
– que busca o envolvimento de todas os profissionais da companhia para promover
a diversidade de opiniões e de pensamentos. Os desafios são enormes, mas já foram
iniciados vários programas como o a inclusão de autistas na equipe de TI, a abertura
de salas de amamentação para as colaboradoras que se tornaram mães e o incentivo à
diversidade no código de vestimenta por meio da “Química de Estilos”.

Por região/País
Brasil

Estados Unidos
Escritórios
Total
Por faixa etária

Acima de 50 anos
Total
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Em 2020,

29,5%

do quadro funcional
da Oxiteno era
formado de mulheres.

No corpo diretivo,
elas representam

Nos escritórios
internacionais,

57%

63%
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Romualdo Alberico
Operador de Logística

DIVERSIDADE POR RAÇA E ETNIA (%)

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (%)

405-1

405-1

Pretos

Pardos

Brancos

Amarelos Indígenas

Presidência

0

0

100

0

0

Direção

0

0

100

0

0

Gerência

2

1

96

1

0

Coordenação

0

11

85

4

0

Administrativo

4

8

86

2

0

Operacional

12

22

65

1

0

Total de empregados

8

14

77

1

0

SELO DA DIVERSIDADE
ÉTNICO-RACIAL

Presidência

Direção

Gerência

Coordenação

0,0%

0,0%

1,8%

3,2%

Administrativo

Operacional

Total de
empregados

6,8%

2,1%

3,8%

PROPORÇÃO SALARIAL ENTRE
HOMENS E MULHERES
405-2

2018
Em dezembro 2020, a Oxiteno recebeu da prefeitura de Salvador o selo da
Diversidade Étnico-Racial na categoria Compromisso, oferecido a organizações
signatárias do Pacto de Valorização da Diversidade Étnico-racial e que tem como
compromisso a criação de mecanismos de valorização e promoção da diversidade
nas políticas de gestão pessoal e o com o combate à discriminação racial no
ambiente de trabalho.
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Presidência

2019

2020

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

100%

-

100%

-

100%

-

100%

97%

Direção
Gerência

100%

93%

100%

90%

100%

95%

Coordenação

100%

92%

100%

101%

100%

102%

Administrativo

100%

88%

100%

84%

100%

82%

Operacional

100%

107%

100%

104%

100%

104%

Total de empregados

878

376

867

381

869

385
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CARREIRA & SUCESSÃO
Alinhada a estratégia da holding, anualmente os
executivos passam por um robusto processo de
avaliação por meio de ferramentas de competências,
metas e potencial, a fim de alcançarem discussões
de carreira e sucessão, com o objetivo de garantir a
perenidade do negócio por meio de uma gestão
mais preparada e planejada. Estes planos suportam
ações de desenvolvimento, retenção, reconhecimento
e carreira que se desdobram de acordo com cada
plano estabelecido.
Em 2020, este processo de gestão de pessoas, garantiu
a prontidão de 91% para as vagas de gerentes sêniores,
além do fortalecimento conceitual em relação aos
planos de desenvolvimento individual, que resultou
em melhor qualidade da contratação dos mesmos
em relação ao tipo de ação. Houve mais de 200
movimentações/promoções de carreira neste período,
o que indica nossa capacidade de valorização e
retenção do nosso bem maior: as pessoas.
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CICLO DE
PERFORMANCE E
CARREIRA GLOBAL
Com a liderança executiva já bem preparada,
houve a oportunidade de avançarmos com
um processo global de gestão de talentos.
Apoiado no novo modelo de competências
organizacionais, estruturou-se um processo
de avaliação, denominado Ciclo de
Performance e Carreira, onde as principais
premissas foram: integração de processos,
visão global e simplicidade com qualidade.
O ciclo foi implementado em oito países
para mais de 80% da população Oxiteno, em
todos os níveis da companhia. Acreditamos
que assim, podemos potencializar nosso
desenvolvimento, obter um desempenho
sustentável, além de planejar e desenvolver
uma prontidão para perenidade.
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CANAIS QUE
APROXIMAM
Para manter os colaboradores conectados,
engajados e informados, foram criados canais
de comunicação que ajudaram a atravessar o
período de pandemia, como o OxiCast, o podcast
da Oxiteno, e lives com a alta liderança. Utilizando
canais já existentes, como o What´s Next – evento
de streaming ao vivo apresentado por parte da
diretoria da Oxiteno a cada três meses para todos
os profissionais, com as principais realizações e
resultados do negócio – a companhia diminuiu a
sensação de distanciamento entre a alta liderança
e os profissionais, ao mesmo tempo em que
manteve uma comunicação clara e transparente,
com a oportunidade de todos se manifestarem por
meio de perguntas respondidas em tempo real.

EVOLUÇÃO NO
ECOVADIS
A partir de diversas ações focadas e implantadas
nos últimos dois anos – entre projetos de
qualidade de vida, flexibilidade na jornada de
trabalho, diversidade e inclusão – a Oxiteno
melhorou significativamente sua pontuação no
pilar práticas trabalhistas e direitos humanos do
EcoVadis, chegando a 80 pontos. O objetivo da
metodologia é avaliar a qualidade do sistema de
gestão de Avaliação da Responsabilidade Social
Empresarial por intermédio de suas políticas,
medidas de implementação e resultados.
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CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO

Raul Haremi Brandao
Tanaka
Gerente Melhoria
Contínua & excelência
Operacional

A Oxiteno investe continuamente em um ambiente
de aprendizado contínuo, desafiador e que estimula o
crescimento e a evolução dos colaboradores. Em 2020 não
apenas seguiu com o projeto Sistema de Educação, como
também lançou uma nova plataforma de aprendizado.
O OxiEducation – novo portal de educação que atua
por meio de cinco centros de aprendizagem (BeOxi,
BeLeader, BeCustomer, BeIndustrial e BeEfficient) –,
chegou para atender e estimular uma nova mentalidade
de aprendizagem em rede, fomentando o intercâmbio
de conhecimento, inovação e gestão do conhecimento.
Esse portal tem como objetivo transformar as experiências
de aprendizado, auxiliando os colaboradores a
serem protagonistas de suas carreiras e alavancar as
competências críticas para a estratégia da empresa.

TREINAMENTOS EM 2020
(HORAS/EMPREGADO)
404-1

Por gênero

Para suprir a necessidade de treinamentos em um período
de pandemia e isolamento social, foram criadas diversas
trilhas de aprendizagem sobre temas como foco no cliente,
inovação e desenvolvimento de habilidades a partir de
diferentes metodologias de aprendizagem e assim garantir
a eficiência e a qualidade.

23,6% 32,1%
Por categoria funcional

Apesar da pandemia, a companhia manteve um elevado
número de horas de treinamento – totalizando 54 mil
horas – e uma média de 30 horas por empregado. Além
disso, os acessos ao portal e-learning chegaram a 25 mil,
um crescimento de mais de 200% se comparado ao ano
anterior. O investimento total foi de aproximadamente
US$ 1 milhão, diversificado em pilares técnicos, mandatórios,
comportamentais e desenvolvimento da liderança.

Presidência

0

Direção

6,9

Gerência

28,2

Coordenação

Administrativo

Operacional

28,9

24,5

33,9

EXPANDINDO
CONHECIMENTO
Para potencializar o desenvolvimento da inovação interna, a empresa
expandiu o uso de bolsas como a Inova Talentos, do Instituto Euvaldo
Lodi/Confederação Nacional da Indústria em parceria com o CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico),
tendo o apoio de graduados, mestres e doutores na condução
de projetos de inovação mais radicais, dentro ou fora da área de
Pesquisa & Desenvolvimento. Com isso, foi possível trazer para dentro
da Oxiteno expertises inéditas, oxigenando os times e viabilizando
iniciativas de maior risco e incertezas.
Em paralelo, houve uma aproximação com diversas universidades
brasileiras para usufruir do novo programa lançado pelo CNPq, o
edital MAI/DAI (Mestrado/Doutorado Acadêmico para Inovação).
O programa exige que as universidades se conectem a empresas
e apresentem projetos para que alunos de mestrado e doutorado
realizem seus estudos e desenvolvam seus projetos de modo a
atender os desafios compartilhados pela empresa.
Neste primeiro ciclo, a Oxiteno se juntou à Universidade Federal da
Bahia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, PUC-Rio e Universidade
Federal do ABC nas submissões e aprovou sete bolsas de mestrado
e doutorado para que sejam conduzidas pesquisas nos temas de
Oil&Gas, HPC e Crop Solutions.
Essas parcerias no modelo de inovação aberta são de extrema
importância para que a Oxiteno consiga desenvolver projetos que
estão em um nível de maturidade tecnológica (TRL) mais baixo,
contando com o apoio das universidades e dando suporte na
orientação dos alunos de mestrado e doutorado, viabilizando o
desenvolvimento de projetos de conhecimento e tecnologia que não
seriam possíveis apenas com os conhecimentos e estruturas internas.
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SAÚDE E SEGURANÇA
103-2, 103-3: SAÚDE E SEGURANÇA

A Oxiteno tem como ambição estar entre as
referências da indústria química em termos de
segurança, com performance de classe mundial.
Assim, trabalha com diversas metas estipuladas
em seu plano estratégico 2030 (base 2019)
para reduzir a taxa de frequência de acidentes
registráveis pela OSHA (Occupational Safety
and Health Administration) e de acidentes de
processo e da quantidade mássica de produto
químico derramado.
A gestão de Saúde Ocupacional vem passando
por modificações e melhorias em todas as
localidades. Em 2019, foi realizado um diagnóstico
abrangendo as questões estruturais, legais, de
atendimento a emergências médicas e equipes
de saúde. O objetivo é buscar cada vez mais a
padronização das práticas de saúde e bem-estar
entre as regiões, unidades industriais e escritórios
da Oxiteno. O trabalho ainda está em andamento
pois foi impactado em seu planejamento devido à
pandemia da Covid-19. 403-3

Eduardo Pessoa da Cunha
Técnico em Segurança

Por meio do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional são feitos monitoramentos
periódicos da saúde dos colaboradores da
Oxiteno, a partir das análises de riscos feitas no
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
De forma complementar, são realizadas análises
ergonômicas das tarefas, onde são analisados os
riscos psicossociais, de organização do trabalho e

9
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aqueles relacionados aos movimentos e posturas
corporais, buscando sempre a adequação do
trabalho ao profissional. A empresa assegura a
qualidade desses serviços e padrões por meio do
atendimento às normas e legislações aplicáveis,
bem como das certificações voluntárias de Saúde
Ocupacional, como a OHSAS 18001 (em transição
para ISO 45001) e Responsible Care. 403-3
Para garantir a compreensão e comprometimento
da equipe, todos os colaboradores nas unidades
produtivas participam de programas e ações
diárias de comunicação sobre Saúde e Segurança
no Trabalho. Entre elas destacam-se programas de
observação e abordagem comportamental, análises
de riscos realizadas por equipes multidisciplinares
antes da realização de alguma tarefa, Diálogos de
Segurança e Safety Moments, entre outros. 403-4
A empresa vem implementando ações globais
para o desenvolvimento do tema, como o Plano
Global de Transformação da Cultura de Segurança,
que teve como base o resultado do diagnóstico
de cultura realizado entre 2018 e 20199. Esse
diagnóstico, desenvolvido segundo a metodologia
Hearts & Minds, do Energy Institute, prevê cinco
estágios. Hoje, a Oxiteno se encontra no terceiro
estágio, mostrando que a empresa possui todos
os sistemas necessários para gerenciar problemas
de segurança. A meta é evoluir rapidamente para
chegar ao próximo nível de maturidade.

Os cinco estágios
da metodologia
Hearts & Minds

Patológico
Quem se importa,
desde que não
sejamos pegos?

1
Reativo

Segurança é importante.
Fazemos muito sempre
que acontece um
acidente

5
2
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Calculador

Generativo
SSMA é a forma
como fazemos
negócio por aqui

Proativo
Liderança e valores
em segurança guiam
a melhoria contínua

Nós temos sistemas para
gerenciar todos os riscos.

O diagnóstico abrange todas as unidades industriais Mercosul e MAC, escritórios de São Paulo e Cidade do México, e laboratório de P&D em Mauá (SP).
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Para isso, foram conduzidas as seguintes
ações em 2020:
Criação do “Plano Diretor de Segurança”,
desenvolvido para orientar e disseminar
a competência organizacional
“Segurança em primeiro lugar”,
estruturar metas e entregáveis de
longo prazo para 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 nas
localidades para capacitação nas
ferramentas de Observação e
Abordagem Comportamental, Fatores
Humanos e Investigação e Análise de
Acidentes, e Gestão de Consequências.
Esses especialistas auxiliarão as equipes
locais de SSMA, sendo multiplicadores
da cultura de segurança e atuando
na implementação e PDCA dessas
ferramentas.
Formação dos líderes em três temas
de segurança comportamental:
Educação de Adultos para Segurança,
Aspectos Humanos em Segurança
e Gestão da Cultura de Segurança.
Todos os líderes das regiões MAC e
Mercosul participaram dessa formação,
totalizando 254 pessoas (da diretoria
da Oxiteno aos líderes de turnos
nas localidades). Essas formações
foram adaptadas para o modelo EAD,
respeitando os protocolos de saúde
relacionados à prevenção da Covid-19.
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 eestruturação de diretrizes globais:
R
Regras que Salvam Vidas & Princípio de
Ouro, Política de Consequências e Gestão
de Eventos Indesejáveis em SSMA.
Manuais globais com orientações para
a implementação e padronização de
ferramentas comportamentais pelas
localidades, dentre elas: Diálogo de
Segurança, Observação e Abordagem
Comportamental, IPV – Índice de Prevenção
e Valor (Programa de Gestão em Segurança)
e InPactum (Programa de Reconhecimento
de Comportamentos Seguros).
403-4

No ano de 2020, a companhia atingiu sua
melhor taxa de frequência para acidentes
com afastamento desde 2010 (início do
acompanhamento desse indicador), sendo
o segundo ano consecutivo de redução do
índice. A TRIR (Total Recordable Incident
Rate), que vem sendo cada vez mais um
norte para os esforços nas tratativas e
consequente redução de acidentes na
companhia, fechou o ano ligeiramente
acima do valor de 2019, porém com redução
significativa na gravidade dos eventos.
Em 2019, foram 454 dias de afastamento e
em 2020, foram 127 dias, o que representa
uma redução de aproximadamente 200%10.
403-9


Esse
cálculo soma os dias de afastamento de cada
colaborador acidentado. Ou seja, se duas pessoas
ficaram afastadas por 90 dias, o cálculo total do índice
é de 180 dias. Então é possível que a soma seja maior
do que os dias em um ano. Os principais acidentes
ocorridos estão associados a queimaduras, cortes e
contato com produtos químicos.

10

2018

2019

2020

3.833.555,0

3.715.857,0

3.558.326,0

Óbitos resultantes de acidentes
de trabalho (total)

0

0

0

Óbitos resultantes de acidentes
de trabalho (índice)

0,00

0,00

0,00

9

8

5

Acidentes de trabalho com consequência
grave (índice) – não inclui óbitos (Lost Time
Incident Rate – LTIR)

2,35

2,15

1,40

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

NA

2

5

Acidentes de trabalho de comunicação
obrigatória (índice) – não inclui óbitos

NA

0,54

1,40

Colaboradores
Total de horas trabalhadas

Acidentes de trabalho com consequência
grave (total) – não inclui óbitos (Lost Time
Incident)

Em 10 anos, a Oxiteno reduziu
sua taxa de acidentes com
afastamento de

2,50 para 1,17

Trabalhadores (com atividade ou local de trabalho controlado pela organização)
(terceiros + estagiários)
Total de horas trabalhadas

3.262.281.0

3.402.093,0

3.306.966,0

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

3

Acidentes de trabalho com consequência
grave (índice) – não inclui óbitos

0,92

0,88

0,91

Acidentes de trabalho de comunicação
obrigatória (total) – não inclui óbitos

NA

4

6

Acidentes de trabalho de comunicação
obrigatória (índice) – não inclui óbitos

NA

1,18

1,81

Índices calculados com base em 1.000.000 de horas trabalhadas
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SEGURANÇA DE PROCESSOS
103-2, 103-3: SEGURANÇA DE PROCESSOS

Process Hazard Analysis (PHA)

Process Safety Events (PSE)

Para a Oxiteno, a Segurança de Processos é um valor e um pilar de suporte em
excelência operacional. Dentro da plataforma comum de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente, esse sistema de gestão se concentra em identificar e controlar
riscos para pessoas, meio ambiente, ativos e reputação da companhia.

Em 2020, a Oxiteno também revisou seu standard Global para Estudos de Análise de Riscos
em 2020, com foco no alinhamento das práticas e padrões globais da indústria química e
petroquímica. O segundo ciclo de análise na unidade de Suzano (SP) foi concluído com a não
identificação de cenários de alto risco, riscos moderados e baixos. Isso mostra o avanço da unidade
na tratativa dos cenários de alto risco identificados no primeiro ciclo, mediante eficácia das
recomendações implementadas como fatores reais de redução de risco.

Em 2020, a Oxiteno obteve uma taxa global de eventos de segurança
de processo (PSE rate) de 3,06 pela ocorrência de em 1 acidente TIER
1 e 20 acidentes TIER 2, todos relacionados com perda de contenção
primária de matérias-primas ou produto acabado. Assim, o aumento do
número absoluto está diretamente relacionado com o fato de que, neste
ano, a Oxiteno revisou o seu padrão Global de reporte de comunicação,
classificação e investigação de incidentes/acidentes e aprofundou a
aplicação das metodologias de classe mundial. A mudança de critério trouxe
um olhar mais detalhado para critérios físico-químicos como toxicidade,
flamabilidade e corrosividade para classificação dos eventos relacionados
com perdas de contenção primária (LOPC).

Como boa prática, o modelo de gestão possui quatro pilares focados
em comprometimento com segurança de processos, reconhecimento e
entendimento de perigos e riscos, gerenciamento dos riscos e aprendizado
com experiências.
A liderança tem um papel fundamental para alavancar esse modelo entre
a equipe e, para isso, possui um modelo de gestão de PMS (Process Safety
Management) – ou os 3Ps de gestão de segurança de processos.
Além disso, a empresa acredita que o envolvimento de todos os níveis
hierárquicos na busca pelo comportamento que leve a um processo cada vez
mais seguro é essencial. Por isso, a liderança pelo exemplo é fundamental,
assim como a aprendizagem contínua, o estabelecimento de relações de
confiança e a consolidação da atitude segura, sem exceções.

Devido ao cenário de crise causado pela pandemia e a impossibilidade de realização de viagens
corporativas, os estudos de análise de risco da unidade do Uruguai, também previstos para 2020
com base no PHR quinquenal, foram postergados para o primeiro trimestre de 2021 e já estão
100% planejados para acontecer de forma remota. Em 2021, a Oxiteno iniciará o 3o Ciclo Global de
PHA das suas unidades industriais, iniciando pelos sites de Tremembé (SP) e Mauá (SP).

É importante ressaltar que nenhum dos eventos TIER 1 e TIER 2 ocorridos
tiveram relação com princípios de incêndio/explosão, gerando ativação
de plano emergências e/ou evacuação, impacto às pessoas (nenhum dos
21 eventos gerou trabalho restrito, afastamento ou tratamento médico)
e meio ambiente. Todos os LOPCs (Loss of Primary Containment) foram
internamente contidos sem nenhum impacto adicional off-site.

EVOLUÇÃO DO PHA TASK FORCE

174

Número de cenários de alto risco
Recomendações

Tecnologia
de Processos

TAXA GLOBAL DE PSE
(Total de eventos PSE em Tier 1 e Tier 2 / Total de horas trabalhadas) x 1,000,000

85

3,06
59

1,81
21

Pessoas
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Instalações

19

17

81

50

38

16

14

13

1Q-19

2Q-19

3Q-19

4Q-19

1Q-20

2Q-20

8
5
3Q-20

0
4Q-20

(4) - TIER I
(9) - TIER II

Taxa PSE

(1) - TIER I
(20) - TIER II
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COMUNIDADES
413-1, 103-2, 103-3: COMUNIDADES

CONHEÇA O BAÚ
DAS ARTES

A Oxiteno acredita que manter um relacionamento transparente
e de respeito com as comunidades próximas é fundamental para
a manutenção das operações e do compromisso social. Só assim,
com o desenvolvimento sustentável local, é possível garantir a
perenidade do negócio e, de fato, levar bem-estar às pessoas por
meio da química.

BAÚ DAS ARTES EM 2020

A área de Sustentabilidade possui uma metodologia interna
que oferece subsídios para identificar quais são os principais
riscos sociais em toda a cadeia de valor, entender sua severidade
e probabilidade, e estabelece planos de ação para os temas
classificados com alto risco.
No Brasil, a companhia possui implementados, em todas as
localidades, os Conselhos Comunitários Consultivos (CCC), uma
iniciativa puxada pelas indústrias químicas com o objetivo de
ampliar os canais de comunicação entre empresa e comunidade,
na tratativa de assuntos ambientais, de saúde e segurança, além,
é claro, de estreitar o relacionamento entre ambas as partes.
O CCC é composto por membros da comunidade de entorno,
representantes do comércio local, escolas, área de saúde e
órgãos públicos (defesa civil, meio ambiente) e periodicamente
realiza reuniões, onde são levantadas as principais demandas
da comunidade. Devido à pandemia, em 2020 as reuniões
ocorreram de forma virtual e a Oxiteno ajudou seu entorno
doando materiais de higiene e limpeza, além de itens de
proteção, para hospitais e comunidades.
Ao longo dos últimos três anos, a Oxiteno vem intensificando
projetos sociais com as comunidades e o investimento
em projetos com foco em educação. Além disso, a empresa
prioriza projetos sociais por meio de um comitê interno
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que avalia solicitações de patrocínios, doações e investimentos.
Os recursos são destinados de forma responsável e de acordo
com necessidades das comunidades e alinhado à estratégia
social da companhia.
Em 2020, porém, a pandemia e o cenário de isolamento
social demandaram ajustes nas ações. Assim, os esforços
foram concentrados no projeto Baú das Artes, resultado
da parceria com a instituição Evoluir e as Secretarias de
Educação das cidades onde a empresa atua. Pelo terceiro ano
consecutivo, a Oxiteno ajudou a distribuir recursos pedagógicos
complementares para escolas das redes municipais nas cinco
comunidades que cercam suas fábricas no Brasil. O acervo conta
com mais de 300 itens entre livros infantis, jogos educativos,
brinquedos, fantasias e instrumentos musicais. Além disso, a
iniciativa capacita professores para que possam fazer a conexão
entre os materiais e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
Durante a pandemia, por conta do isolamento social, o projeto
realizou a capacitação dos professores de forma remota.

+26.000
298
24

alunos beneficiados

professores capacitados

escolas atendidas

OBJETIVOS PARA 2021
L ançamento e implementação da Estratégia de
Responsabilidade Social e do Programa de Voluntariado.
Estruturação de um projeto com pequenos produtores
de matéria-prima renovável em parceria com
Procurement e Inovação.
Reforço das ações sociais realizadas nas regiões.

 projeto Baú das Artes capacita educadores
O
da rede pública de ensino, com o objetivo
de desenvolver habilidades manuais
e emocionais, formas de expressão,
criatividade e socialização, com o uso de
ferramentas ludo pedagógicas, beneficiando
mais de 8000 crianças, de 5 a 10 anos, do
Ensino Fundamental I.
É organizado a partir dos temas dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
estabelecidos pelo Ministério da Educação
(MEC), como Meio Ambiente, Trabalho
e Consumo, Sexualidade, Ética, Saúde e
Pluralidade Cultural.
Devido à pandemia, o projeto teve que
se adaptar e a Oxiteno ajudou a dar
continuidade à capacitação dos professores
à distância. A primeira etapa das atividades,
antes feita de maneira presencial, teve
início no começo do segundo semestre de
2020, com a preparação dos educadores de
maneira virtual.
O projeto é dividido em cinco principais
etapas – acolhida tecnológica, doação
do acervo, formação dos educadores,
celebração e certificação dos participantes e
avaliação – e foi adaptado para o ambiente
on-line por conta da pandemia do novo
Coronavírus.
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FORNECEDORES
102-9, 103-2, 103-3: CADEIA DE FORNECIMENTO

CADEIA DE
FORNECEDORES

Parte essencial da cadeia de valor, a Oxiteno mantém
uma relação de respeito e transparência com seus
fornecedores. Nesse sentido, conta com o apoio da área
de suprimentos, que tem um papel estratégico, sendo
responsável pelo abastecimento de matérias-primas,
embalagens e utilidades de todas as unidades industriais
e contratação de serviços de industrialização, logística,
tancagens e estoques.

102-9

Além disso, a empresa segue as Políticas Corporativas
do Grupo Ultra e as Diretrizes Técnicas e Comerciais
da companhia, obedecendo o escopo de atuação e
processos como:
Desenvolvimento de planos de abastecimento,
mapeando capacidades e tendências globais.
Definição e implementação de estratégias de compras.
Execução de compra alinhada à estratégia da empresa.
Gerenciamento de contratos e de relacionamento com
parceiros comerciais.
Monitoramento de tendências de mercado.
Registro e reporte das tendências de preços e
movimentos do mercado.
Gerenciamento do Programa de Monitoramento de
Fornecedores na cadeia de valor.
Auditorias internas e externas.
Definição de Políticas e Procedimentos para manutenção
do programa de fornecedores.
Tratativa de reclamações que envolvam a cadeia de valor.

Petroquímicos Básicos
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615
37%
22%
20%
15%
6%

Fornecedores

Derivados Renováveis

PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS (%)
204-1
Brasil

Utilidades

Derivados Petroquímicos

México

Estados Unidos

Uruguai

Nacional

Estrangeiro

Nacional

Estrangeiro

Nacional

Estrangeiro

Nacional

Estrangeiro

2018

80

20

68

32

33

67

19

81

2019

77

23

71

29

72

28

39

61

2020

75

25

70

30

54

46

10

90

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 matéria-prima importada para manter o abastecimento das unidades.

Embalagens
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RESPONSABILIDADE
Marcos Antonio Feitosa
Operador de Processos Químicos

Em suas operações, a Oxiteno utiliza produtos de origem
renovável e não renovável. Entre as matérias-primas de origem
renovável está o Óleo de Palmiste (em inglês, Palm Kernel Oil –
PKO), o óleo vegetal mais consumido no mundo. A Oxiteno, com a
sua unidade oleoquímica localizada no Polo Industrial de Camaçari
(BA), é a única empresa no Brasil que fabrica ácidos graxos, álcoois
graxos e glicerina a partir desse insumo.
A cadeia de produção de óleo de palma, incluindo o óleo de
palmiste, ainda apresenta desafios em aspectos sociais, ambientais
e econômicos. A organização não governamental Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO), com sede na Malásia, desenvolve
e implementa padrões globais para a cadeia sustentável desse
insumo. A Oxiteno é membro ordinário dessa ONG e, em apoio às
causas defendidas, estabeleceu uma Política de Fornecimento de
Óleo de Palma Responsável (Responsible Palm Oil Sourcing Policy),
que define requisitos específicos para os fornecedores dessa
matéria-prima de origem renovável, de importância estratégica
para seus negócios.
Outra matéria-prima importante de origem renovável é o óleo
fusel, um subproduto das refinarias de cana-de-açúcar que
é destilado para a produção de álcool isopentílico (também
conhecido como álcool isoamílico), usado em fragrâncias, aromas
e removedores de esmalte.
Entre as matérias-primas de origem não renovável destaca-se
principalmente o eteno, principal insumo da Oxiteno – que
corresponde a 33% do desembolso da empresa com matérias
primas – a partir do qual se fabrica o óxido de etileno. Por meio do
processo de alcoxilação com óxido de eteno, a empresa produz
tensoativos etoxilados que podem ser empregados em diversos
produtos. O processo de alcoxilação ocorre nas unidades de
Mauá e Camaçari (Brasil), Guadalajara e Coatzacoalcos (México) e
Pasadena (EUA).
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CRITÉRIOS SOCIAIS
E AMBIENTAIS
Em 2020, a companhia colocou em prática um novo Programa de
Relacionamento com Fornecedores. Ele estabelece 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.
Seguindo esse padrão, todos os fornecedores devem assinar um termo de
compromisso que contempla questões específicas sobre erradicação do
trabalho infantil, trabalho escravo, discriminação e legislações trabalhistas. Vale
dizer que o Programa de Qualificação, Homologação e 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
2018

100

2019

100

2020

100

308-1, 414-1

No ano, houve uma mudança da métrica de avaliação em relação aos anos
anteriores, que considerava apenas o percentual de resposta do Termo de
Compromisso baseado na SA8000. Em 2020, houve a implementação da
plataforma EcoVadis para avaliação de sustentabilidade em toda a cadeia
de fornecimento e, de acordo com o último extrato realizado em janeiro de
2021, a taxa de resposta está em 53%. A meta da área de Suprimentos é ter
pelo menos 85% dessa base avaliada em critérios de sustentabilidade.
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FOCO NAS METAS DE SUSTENTABILIDADE:
PARCERIA COM A ECOVADIS
Para reforçar a relação com fornecedores comprometidos
com requisitos sociais e de sustentabilidade, a Oxiteno
se tornou a primeira indústria química brasileira a firmar
parceria com a EcoVadis. A empresa é líder global na
avaliação de sustentabilidade de cadeias de fornecimento.
Com isso, o objetivo é promover o tema e criar
relacionamentos comerciais estáveis e de longo prazo
com nossos parceiros.
Através da plataforma da EcoVadis é possível monitorar,
avaliar e comparar proativamente o desempenho de
fornecedores nos principais temas de sustentabilidade, além
de traçar planos de melhoria. A metodologia é baseada em
21 critérios e em iniciativas mundialmente reconhecidas,
incluindo: Organização Internacional do Trabalho (ILO),

Pacto Global da ONU, Global Reporting Initiative (GRI) e
ISO 26000. As avaliações levam em consideração o porte
e o negócio da empresa e são divididas entre os pilares
de meio ambiente, direitos humanos e trabalhistas, ética e
compras sustentáveis. Lançado no segundo semestre de
2020, no final do ano 50% dos fornecedores contatados já
tinham sido avaliados. No primeiro trimestre de 2021, esse
número chegou a 57%, sendo que 70% desse total é de
fornecedores críticos.
A Oxiteno acredita que a análise da EcoVadis trará
informações valiosas para a melhoria dos processos e
ajudará a empresa a oferecer soluções cada vez mais
eficientes e sustentáveis aos clientes, a partir de uma base
de comparação de confiança.

LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
Em 2020, a Oxiteno desenvolveu um sistema de tecnologia low code, o PortOX,
para gerenciar toda sua logística, desde o momento em que o caminhão
chega na unidade até a saída da fábrica. Esse sistema substituiu o Excel e
deu mais visibilidade e agilidade a diversas informações. Trata-se de um hub
de informações logísticas que conecta as áreas de interface dos processos
logísticos inbound e outbound.

Leomar Ramos da Silva
Motorista de Carretas
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Dentro das operações logísticas, também foi possível realizar ações de apoio ao
meio ambiente, como a carta lacre, que utiliza o mesmo veículo para entregas
a granel sem precisar de lavagem interna. Além disso, a empresa aumentou a
ocupação dos veículos embalados na rota longa Camaçari (BA) - São Paulo (SP) da média de 29 toneladas, para 33 toneladas. Isso gerou redução, até agosto de
2020, de 88 viagens e a diminuição de 130 toneladas de CO2 emitidos.

DISTRIBUIDORES
No Brasil, a empresa conta
com cinco parceiros de
distribuição que atendem a

90%

AVANÇO NO
RANKING
Desde 2012, a Oxiteno
também é avaliada
anualmente pela EcoVadis
por clientes que já
adotam essa metodologia
para avaliação de
sustentabilidade das suas
cadeias de fornecimento.
Em 2020, a empresa
avançou duas categorias
no ranking, e hoje se
posiciona na categoria
Platinum, a mais alta do
EcoVadis Sustainability
Rating e ocupada por
apenas 1% das empresas
avaliadas, sendo a segunda
companhia brasileira a
conquistar essa posição.

das empresas com as quais
fazemos negócios.
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SOBRE O
RELATÓRIO
A Oxiteno publica seu relatório de
sustentabilidade pelo sexto ano
consecutivo. Este relatório foi preparado
em conformidade com as Normas GRI:
opção Essencial. O material cobre de
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020
e apresenta de forma transparente os
principais resultados com foco nos
temas relacionados à materialidade,
além daqueles definidos como de maior
impacto para os públicos de interesse
da companhia. Pelo primeiro ano, a
Oxiteno realizou a asseguração externa
dos dados reportados com o objetivo de
conferir maior transparência e robustez
ao processo de relato.
102-50, 102-52, 102-54

Neste ano, o relatório aborda não apenas
os temas materiais, como também traz
as peculiaridades relacionadas ao ano
de 2020 por conta da pandemia da
Covid-19. Assim, a empresa optou por
dar continuidade aos temas materiais
definidos em 2018 para a construção
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desse relatório, que se mantém relevantes e
se integram aos pilares do Plano Estratégico
de Sustentabilidade 2030.

102-46, 102-47, 103-1

102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Saúde e segurança de funcionários

O processo de engajamento dos
stakeholders da companhia é gerido por
diferentes áreas. A área de Relações
Institucionais acompanha a dinâmica de
interação com representantes do governo e
de entidades setoriais. A área de
sustentabilidade faz a gestão do
relacionamento com as comunidades locais
e a área de suprimentos faz o gerenciamento
da cadeia de fornecedores da companhia.
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, foram enviadas
consultas online para diferentes públicos,
perfazendo um total de 54 questionários
preenchidos anonimamente.

Impacto
interno
Sim

Impacto
externo
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

Tema material

*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.
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102-55
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SUMÁRIO GRI

Standard GRI
Disclosure
GRI 101: fundamentos 2016

Comentário

Página

Perfil da organização

GRI 102:
Disclosures
Gerais 2016

102-1: Nome da organização

13

102-2: Atividades, marcas, produtos e serviços

31

102-3: Localização da sede

12

102-4: Localização das operações

13
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

102-41: Acordos de negociação coletiva
GRI 102:
Disclosures
Gerais 2016

26

102-12: Iniciativas externas

14 e 65

102-13: Participação em associações

14 e 65

102-15: Principais impactos, riscos e
oportunidades

4
26

Ética e Integridade
GRI 102:
Disclosures
Gerais 2016

102-43: Abordagem para o engajamento das
partes interessadas

60

102-44: Principais tópicos e preocupações
levantadas

60
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GRI 102:
Disclosures
Gerais 2016

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

60

102-47: Lista de tópicos materiais

60

102-48: Reformulações de informações

102-49: Alterações no relatório

Foram realizadas alterações nos históricos
de indicadores ambientais em decorrência
da entrada em operação de Pasadena e
encerramento das atividades na Venezuela.
Também foi revisado o indicador 406-1
sobre casos de discriminação.
Não houve

102-50: Período coberto pelo relatório
102-16: Valores, princípios, padrões e normas
de comportamento

24

102-17: Mecanismos de aconselhamento e
preocupações éticas

26

Governança
GRI 102:
Disclosures
Gerais 2016

80,1% dos empregados são cobertos por
acordos coletivos. Somente Brasil, México e
Uruguai possuem acordos de negociações
coletivas (países considerados: Argentina,
Brasil, China, Colômbia, Bélgica, EUA, México
e Uruguai).
60

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

60

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

102-45: Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras consolidadas

102-11: Princípio ou abordagem da
preocupação

102-18: Estrutura de governança

25

Página

Práticas de relato

Não foram registradas mudanças
102-10: Mudanças significativas na
significativas na organização e em sua cadeia
organização e em sua cadeia de fornecedores
de fornecedores durante o ano de 2020.

GRI 102:
Disclosures
Gerais 2016

Comentário

Engajamento de partes interessadas
102-40: Lista de partes interessadas

Disclosures gerais

102-5: Propriedade e forma jurídica

Standard GRI
Disclosure
GRI 101: fundamentos 2016

60

102-51: Data do último relatório

2019

102-52: Ciclo de emissão de relatórios

Anual

102-53: Ponto de contato para perguntas
sobre o relatório
102-54: Declaração de elaboração do relatório
de conformidade com Standards GRI

67
60

102-55: Sumário de conteúdo GRI

61

102-56: Verificação externa

66

62

SUMÁRIO GRI

Standard GRI
Disclosure
GRI 101: fundamentos 2016
Tópicos materiais
Desempenho econômico
103-1: Explicação do tópico material e seu
limite
GRI 103:
Forma de
103-2: Forma de gestão e seus componentes
Gestão 2016
103-3: Avaliação da forma de gestão
GRI 201:
201-1: Valor econômico direto gerado e
Desempenho
distribuído
Econômico 2016
Práticas de compra
103-1: Explicação do tópico material e seu limite
GRI 103:
Forma de
103-2: Forma de gestão e seus componentes
Gestão 2016
103-3: Avaliação da forma de gestão
GRI 204:
204-1: Proporção de gastos com fornecedores
Práticas de
locais
compra
Anticorrupção
103-1: Explicação do tópico material e seu
GRI 103:
limite
Forma de
103-2: Forma de gestão e seus componentes
Gestão 2016
103-3: Avaliação da forma de gestão
205-1: Operações submetidas a avaliações de
riscos relacionados à corrupção
205-2: Comunicação e treinamento sobre
GRI 205:
Anticorrupção 2016 políticas e procedimentos anticorrupção
205-3 Operações avaliadas sobre riscos
associados à corrupção

Comentário

Página

GRI 302:
Energia 2016
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Comentário

Página

Água e efluentes
60
28

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

28

GRI 303:
Água 2018

29

Emissões

60

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

57
57

103-1: Explicação do tópico material e seu limite
103-2: Forma de gestão e seus componentes
103-3: Avaliação da forma de gestão
303-3: Total de água retirada por fonte
303-4: Descarte total de água
303-5: Consumo total de água

60
41
41
41
41
41

103-1: Explicação do tópico material e seu limite

60

103-2: Forma de gestão e seus componentes

43

103-3: Avaliação da forma de gestão

43

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.

43

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.

43

57

60

GRI 305:
Emissões 2016

305-4: Intensidade de emissões de GEE

43

24

305-5: Redução de emissões de GEE

43

24

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

27

Resíduos

27

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

27

Meio ambiente
Energia
GRI 103:
Forma de Gestão
2016

Standard GRI
Disclosure
GRI 101: fundamentos 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite

60

103-2: Forma de gestão e seus componentes

44

103-3: Avaliação da forma de gestão

44

306-3: Resíduos gerados

44

306-4: Resíduos não destinados à disposição final

44

306-5: Resíduos enviados à disposição final
Avaliação ambiental de fornecedores
103-1: Explicação do tópico material e seu limite
GRI 103:
Forma de
103-2: Forma de gestão e seus componentes
Gestão 2016
103-3: Avaliação da forma de gestão

44

GRI 306:
Resíduos 2018
103-1: Explicação do tópico
material e seu limite

60

103-2: Forma de gestão e seus componentes

42

103-3: Avaliação da forma de gestão

42

302-1: Consumo de energia
dentro da organização

42

302-3: Intensidade energética

42

302-4: Redução do consumo de energia

42

GRI 308:
Avaliação
ambiental de
fornecedores

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

60
58
58
58

63

SUMÁRIO GRI

Standard GRI
Disclosure
GRI 101: fundamentos 2016

Comentário

Página

Social

GRI 401:
Emprego 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite

60

103-2: Forma de gestão e seus componentes

49

103-3: Avaliação da forma de gestão

49

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

49

Saúde e segurança do trabalho
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GRI 403:
Saúde e
Segurança do
Trabalho 2018

GRI 404:
Treinamento e
Educação 2016

GRI 405:
Diversidade e
Igualdade de
Oportunidades
2016
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103-1: Explicação do tópico material e seu limite

Página

103-3: Avaliação da forma de gestão

GRI 406:
406-1: Casos de discriminação e medidas
Não Discriminação
corretivas tomadas
2016

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu limite

60

103-2: Forma de gestão e seus componentes

56

103-3: Avaliação da forma de gestão

56

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

56

53 e 55

103-3: Avaliação da forma de gestão

53 e 55

403-3: Serviços de saúde do trabalho

53

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

53 e 54

403-9: Acidentes de trabalho

54

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

60

GRI 414:
414-1: Novos fornecedores selecionados com
Avaliação social de
base em critérios sociais
fornecedores 2016

103-2: Forma de gestão e seus componentes

103-1: Explicação do tópico material e seu limite

GRI 413:
Comunidades
locais 2016

Avaliação social de fornecedores
103-1: Explicação do tópico material e seu limite

60

103-2: Forma de gestão e seus componentes

58

103-3: Avaliação da forma de gestão

58

103-1: Explicação do tópico material e seu limite

60

103-2: Forma de gestão e seus componentes

39

103-3: Avaliação da forma de gestão

39

52

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

60

GRI 416:
416-1: Avaliação dos impactos de saúde
Saúde e Segurança e segurança de categorias de produtos e
do Cliente 2016
serviços

103-2: Forma de gestão e seus componentes

Privacidade do cliente

103-3: Avaliação da forma de gestão

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

405-1: Diversidade em órgãos de governança
e empregados
405-2: Proporção salarial entre homens e
mulheres

58

Saúde e segurança do cliente

103-3: Avaliação da forma de gestão
404-1: Média de horas de treinamento por
ano, por empregado

Não houve nenhum caso relatado no
período.

Comunidades locais

103-2: Forma de gestão e seus componentes

103-1: Explicação do tópico material e seu limite

60

103-2: Forma de gestão e seus componentes

60

Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-1: Explicação do tópico material e seu
limite

Treinamento e educação
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

Comentário

Não discriminação

Emprego
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

Standard GRI
Disclosure
GRI 101: fundamentos 2016

48 e 50
50

GRI 418:
Privacidade do
Cliente 2016

39

103-1: Explicação do tópico material e seu limite
103-2: Forma de gestão e seus componentes
103-3: Avaliação da forma de gestão
418-1: Queixas comprovadas relativas a
violação da privacidade e perda de dados de
clientes

Zero queixas

64

SUMÁRIO GRI

102-13 – Participação em associações

BRASIL

EUA

American Chamber of Commerce (AMCHAM Brasil)

American Chemistry Council (ACC)

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

American Cleaning Institute (ACI)

Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM)

American Coatings Association (ACA)

Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)

Council of Producers & Distributors of Agrotechnology (CPDA)

Associação Brasileira de Automação (GS1)

East Harris County Manufacturers Association (EHCMA)

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE)

Household & Commercial Products Association (HPCA)

Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ)

National Association of Chemical Distributors (NACD)

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABN)

Personal Care Products Council (PCPC)

Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos (AENDA)
Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (ASSOCIQUIM)
Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (ABRAFATI)
Associação Brasileira Engenharia Automotiva (AEA)
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC)
Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP-ABC)
Comitê de Fomento Industrial do Polo do Rio Grande do Sul (COFIP-RS)
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)
Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e Exportador de Produtos Químicos e Petroquímicos no Estado de São Paulo
(SINCOQUIM)

MÉXICO
Asociación De Industriales De El Salto (AISAC)
Asociación Nacional De Fabricantes De Pinturas y Tintas (ANAFAPYT)
Asociacion Nacional De La Industria Quimica (ANIQ)
Cámara Nacional De La Industria De La Transformación (CANACINTRA)
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ)
Sociedad De Química Comestelógicos De México (SQCM)
URUGUAI
Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR)
Unión de Exportadores del Uruguay (UEU)

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

GLOBAL

Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos (Sinproquim SP)

Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana (APLA)

Sindicato dos Químicos do Rio Grande do Sul (Sindiquim RS)

The European Petrochemical Association (EPCA)

Sindicado Nacional dos Trabalhadores em Instituições e Fundações Públicas Federais de Pesquisas Estatísticas e Geográficas
(Sinpeg BA)
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DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE – BUREAU VERITAS
DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE – BUREAU VERITAS
INTRODUÇÃO
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
O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) foi contratado pela Oxiteno S.A. Indústria e
de 2020 (doravante denominado Relatório).
Comércio (Oxiteno) a conduzir uma verificação independente do seu Relatório de Sustentabilidade
de 2020
(doravante denominado
As informações
publicadas Relatório).
no relatório são de inteira responsabilidade da administração da
Oxiteno. Nossa responsabilidade encontra-se definida conforme escopo abaixo.
As informações publicadas no relatório são de inteira responsabilidade da administração da
Oxiteno. Nossa responsabilidade encontra-se definida conforme escopo abaixo.

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.

ESCOPO DO TRABALHO
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
O escopo desta verificação abrangeu os padrões e Princípios1da Global Reporting InitiativeTM para
de Dezembro de 2020.
Relatórios de Sustentabilidade e se refere à prestação de contas do período de 01 de Janeiro a 31
de Dezembro de 2020.
RESPONSABILIDADES DA OXITENO E DO BUREAU VERITAS
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
A elaboração, apresentação e conteúdo do Relatório são de inteira responsabilidade da
às Partes Interessadas, de acordo com o escopo de trabalho definido nesta declaração.
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
METODOLOGIA
A verificação contemplou as seguintes atividades:

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 por dar continuidade aos temas materiais definidos em 2018 para a
construção desse relatório. Somos da opinião de 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
a entender se há ações efetivas relacionadas ao desenvolvimento local, mediante políticas
de compras locais;



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 2020, com base na NBR ISO 14.064-1/07;



Não evidenciamos a publicação do indicador de Emissões de NOx, SOx e outras emissões
significativas (GRI 305-7), o que, em função das características de uma empresa química,
é fortemente recomendável.

A verificação
contemploucom
as seguintes
atividades:
1. Entrevistas
responsáveis
pelos temas materiais e pelo conteúdo do Relatório;
1. Entrevistas
comremota
responsáveis
pelos temas
materiais eepelo
conteúdoda
doOxiteno;
Relatório;
2. Verificação
sobre processos
corporativos
operacionais
2. Verificação
sobre processos
corporativos
e operacionais
Oxiteno;
3. Análise remota
de evidências
documentais
fornecidas
pela Oxiteno da
para
o período coberto pelo
Relatório (2020);
3. Análise de evidências documentais fornecidas pela Oxiteno para o período coberto pelo
Relatório
(2020);
4. Avaliação
dos sistemas utilizados para compilação de dados;
4. Avaliação
dosdas
sistemas
utilizados
compilaçãocom
de dados;
5. Análise
atividades
de para
engajamento
partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela Oxiteno;
5. Análise das atividades de engajamento com partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas
pela
Oxiteno; utilizada para determinação dos aspectos materiais incluídos no
6. Avaliação da
sistemática
Relatório, considerando o contexto da sustentabilidade e abrangência das informações
6. Avaliação da sistemática utilizada para determinação dos aspectos materiais incluídos no
publicadas.
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.
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.

1.
2.

Materialidade, Inclusão de Stakeholders, Contexto da Sustentabilidade, Completude, Equilíbrio, Comparabilidade, Exatidão,
Tempestividade, Clareza e Confiabilidade
Materialidade, Inclusão de Stakeholders, Contexto da Sustentabilidade, Completude, Equilíbrio, Comparabilidade, Exatidão,
2. International
Standard
on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of
Tempestividade,
Clareza
e Confiabilidade
Historical Financial Information
International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of
Historical Financial Information
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Em caso de dúvidas ou questionamentos sobre
este relatório, entrar em contato pelo e-mail:
sustentabilidade.ox@oxiteno.com
102-53
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