
Conheça as metas 2030 da jornada pela Sustentabilidade

CONTRIBUIR 
PARA O 
BEM-ESTAR 
DAS PESSOAS 
ATRAVÉS DA 
QUÍMICA

NOSSAS 
AMBIÇÕES 
PARA 2030

Como será o mundo em 2030? Seremos 
mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. 
Viveremos mais, nos deslocaremos mais, 
seremos mais numerosos nos grandes 
centros urbanos. Teremos mais 
necessidades de alimento, energia, água 
limpa, saúde e mobilidade. As respostas 
para os desafios da humanidade passam 
pela química, e a indústria tem papel 
relevante como provedora de soluções 
inovadoras e sustentáveis, que 
contribuirão diretamente para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos pela ONU. A Oxiteno 
acredita que é possível equilibrar a 
prosperidade econômica com proteção ao 
meio ambiente e atendimento às 
necessidades da sociedade.

Estar entre as referências 
da indústria química em 

termos de segurança 
com performance de 

classe mundial.

SEGURANÇA

Desenvolver produtos mais 
seguros para as pessoas e o 

meio ambiente e fornecer 
suporte aos clientes no uso dos 

produtos.

SEGURANÇA DE
PRODUTO

Promover a sustentabilidade na 
cadeia de suprimentos da Oxiteno 
e criar relacionamentos comerciais 

estáveis e de longo prazo com 
nossos parceiros.

CADEIA DE
FORNECIMENTO

ÉTICA,
TRANSPARÊNCIA
E INTEGRIDADE

Desenvolver um modelo de 
gestão que gere resultados 

superiores, valorize as pessoas e 
promova a evolução do ambiente 

de trabalho.

VALORIZAÇÃO DA
FORÇA DE TRABALHO

Desenvolver soluções alinhadas às 
necessidades da sociedade em 

parceria com nossos clientes e que 
tenham impacto ambiental e

social positivo.

PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS

Gerar valor aos acionistas através 
de retornos financeiros superiores 

ao custo do capital empregado. 

ECONÔMICO
Estar entre as referências para a 

indústria química em Meio 
Ambiente nos países de atuação 
da Oxiteno com performance de 

classe mundial.

MEIO AMBIENTE

Sustentar a Cultura de Ética e 
Compliance com integridade e 

transparência de gestão.

O PLANO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE 2030 DA OXITENO tem o propósito de 
contribuir para o bem-estar das pessoas através da química. São muitos os desafios nessa jornada e a 
Oxiteno tem a certeza de que as decisões de hoje podem ajudar a construir um futuro mais sustentável. 

Saiba mais sobre os pilares, ambições e metas.
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