Controle de Qualidade
Assegurando elevado padrão em seus processos e produtos, a BSBIOS
possui um laboratório de ponta, onde é feito o controle de qualidade de
toda a matéria-prima e dos insumos utilizados. Nele, é realizado o controle
e monitoramento de todos os parâmetros que interferem na qualidade do
produto e em seu rendimento durante o processo de produção. O
laboratório, certificado pela ANP, é responsável pelo controle final que
atesta a qualidade de toda a produção. O biodiesel comercializado pela
BSBIOS possui Acreditação na NBR ISO/IEC 17025, atendendo a todas as
especificações.

Negócios
A empresa também oferta produtos à granel e embalados, como o Farelo
de Soja 46, a Casca de Soja Moída e a Casca de Soja Peletizada.
Para a produção de biodiesel utiliza como principais matérias-primas o
óleo vegetal oriundo da soja e o sebo bovino.

Farelo de Soja 46
Disponível em
embalagens
de 40Kg
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‘‘Participar do desenvolvimento
sustentável do planeta
através da agroenergia’’

‘‘Estar entre os três
maiores produtores
de biodiesel no Brasil’’

Transparência; Sustentabilidade;
Comprometimento;
Foco no Cliente; Empreendedorismo.

Missão

Certificações
A empresa é certificada em GMP+B2 e GMP+B3 que atesta o atendimento
dos requisitos internacionais relacionados a Segurança Alimentar do Farelo de
Soja, na sua cadeia de produção e comercialização.

A companhia ainda é Acreditada na NBR ISO/IEC 17025 pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), norma que padroniza
internacionalmente as atividades dos laboratórios de ensaio e calibração. A
acreditação assegura a confiabilidade dos resultados das análises realizadas para
certificação do biodiesel produzido nas unidades.

Visão

Valores

CRL 0744

CRL 0745

Empresa
A BSBIOS - Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil
S/A, fundada em 2005, é referência na produção de
biodiesel. Com unidades industriais em Passo Fundo/RS e
Marialva/PR, a empresa através de suas competências de
gestão, produção e qualidade já reconhecidas pelo
mercado, contribui para consolidar o desenvolvimento do
mercado brasileiro de biodiesel, alinhado com o Programa
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). E, foi a
primeira empresa do país a exportar biodiesel com fins comerciais.
A Unidade de Passo Fundo/RS possui duas plantas industriais: de
produção de biodiesel e de processamento de grãos. Sua capacidade
atinge 288 milhões de litros de biodiesel/ano. Para tanto, a unidade
esmagada 1 milhão de ton/ano de grãos. A usina de Marialva/PR tem
capacidade de produção de 288 milhões de litros de biodiesel/ano.

Selo Combustível Social

PLANTA PASSO FUNDO|RS

PLANTA MARIALVA|PR

A BSBIOS mantém estreita relação com a agricultura familiar, da
qual adquire no mínimo 40% da matéria-prima. Com essa
política, a empresa auxilia no complemento da renda dos
pequenos produtores e contribui para sua permanência no campo,
garantido, dessa forma, a participação da agricultura familiar da
região no Programa Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB).

