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MENSAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE (G4-01)
UM NEGÓCIO, UMA CAUSA
Para nós, as empresas desenvolvem um papel
extremamente importante na sociedade, à medida que são
ambientes propícios para o desenvolvimento de estratégias e
políticas que promovam o diálogo, a qualidade de vida e o
desenvolvimento sustentável, atuando em um ambiente
regulado e replicando às suas cadeias de valor a adequação
aos padrões internacionais de qualidade, conduta e bem-estar.
A BSBIOS é um pequeno mundo, e dentro dele
conseguimos trabalhar muitas coisas boas, que vão além desse
ambiente e se externalizam nas pessoas que participam do seu
desenvolvimento. Por meio de suas competências, elas
compartilham esse conhecimento com suas famílias e com a
comunidade, levando aos seus pares essa compreensão,
transformando aos poucos os padrões de comportamento, que
geram excelentes resultados em longo prazo.
Não há como negar que o primeiro viés de um
empreendimento é o de geração de capital econômico, mas ele
não pode estar preso a si mesmo, ele precisa agregar outros
valores, como capital social, humano, intelectual, natural e
cultural. Assim, levam para as comunidades onde estão
inseridos desenvolvimento e qualidade de vida. Isso é
relacionamento, isso é sair de dentro das corporações, é
comunicar-se, é devolver à sociedade a boa energia, o respeito
e o diálogo tão necessários hoje em dia.
Reafirmando o compromisso e o respeito da organização
para com a comunidade, realizamos nosso primeiro relatório de
sustentabilidade, utilizando metodologia engajadora. Assim,
ouvimos nossos stakeholders, e com eles mapeamos os
impactos de sustentabilidade que a BSBIOS, com seu trabalho,
proporciona às regiões em que atua, além de ouvir os anseios e
as sugestões destes, a fim de reportá-los. Além disso,
abordamos aqui a produção de resultados, mas sobretudo
demostramos a criação de emprego e renda, a agregação de
valor às matérias-primas produzidas na região e, por
consequência, a geração e a distribuição de riquezas. Ainda,
por meio deste relato, apresentamos a estreita relação da
BSBIOS com a cadeia produtiva, sua organização e estrutura e
a proximidade com fornecedores, sejam cooperativas,
cerealistas, pequenos, médios e grandes agricultores.
Por nascermos enquanto uma companhia de biodiesel,
produzindo biocombustível, trazemos conosco a marca do novo,
de um ciclo inédito que se instalou no Brasil, por meio do
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Esse
programa trouxe avanços socioambientais, sempre alinhado à
estratégia global de mitigação das mudanças climáticas,
revelando um novo conceito de produção de energia renovável.
Junto a este conceito, concomitantemente, oportunizamos às
comunidades onde atuamos visibilidade nacional e global, além
de desenvolver um trabalho diferenciado.
Nesse contexto, as oportunidades para os próximos anos
são a continuidade de investimentos na agroenergia, com a
produção de alimentos e energia renovável. Essas são as
causas da companhia, por acreditar que o mundo continuará
tendo essa demanda crescente. Estamos alinhados aos
compromissos firmados por mais de 195 países, na
Conferência das Nações Unidas, sobre Mundança Climática –
COP-21, em que o Brasil, por meio de lei sancionada, é
signatário e tem compromissos definidos na redução de gases
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de efeito estufa até o ano de 2030. Dessa forma, é visível a
mudança no conceito de consumo das pessoas, que estão
priorizando produtos que estejam engajados às causas
ambientais.
No que diz respeito aos desafios, temos que estar
preparados com bons indicadores econômicos e com uma
equipe altamente qualificada e alinhada às novas tendências
globais, visando capturar as oportunidades de avanços
tecnológicos e investir na política de compliance da companhia,
pois o mundo caminha pari passu a uma nova conduta, em que
não basta fazer o certo, há que se engajar e promover que se
faça o certo.
Não há como deixar de mencionar o momento que
passamos no Brasil: a maior crise econômica da nossa história,
aliada a uma grande crise de valores que nos traz, infelizmente,
falta de credibilidade. Porém, na nossa visão, o Brasil é um país
de grande relevância mundial e com grande potencial para,
sem dúvida, sair muito fortalecido desse momento. As
empresas, entre elas a BSBIOS, são um ambiente propício para
ajudar o Brasil a melhorar.Olhando para 2030, a BSBIOS vai
estar produzindo de forma sustentável, trabalhando com a
agroenergia focada na produção de alimentos e energias
renováveis. Nosso desafio será atuar como protagonistas,
implementando os avanços tecnológicos que virão nesses
segmentos.
Concluindo, reforçamos a nossa visão de que as empresas
devem estar integradas às comunidades onde atuam, o que
para a BSBIOS é uma premissa. Acreditamos que a comunidade
é a base para tudo, por isso não queremos ser uma empresa
que constrói altos muros, ganha dinheiro e não interage.
Somos extremamente gratos às comunidades onde atuamos,
porque sempre fomos e continuamos sendo muito bem
recebidos. Reconhecemos os incentivos e, sobretudo,
salientamos que essas comunidades nos deram o ativo mais
importante: as pessoas que trabalham conosco. Dessa forma,
acreditamos que estamos cumprindo com nossa obrigação de
retribuir o que recebemos. Isso é viver em sociedade, é
cidadania, isso é relacionamento e respeito.

Erasmo C. Battistella
Diretor Presidente
BSBIOS
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO CONSELHO (G4-01)
COMPROMISSO COM O FUTURO
Este é o primeiro Relatório de Sustentabilidade
emitido pela BSBIOS, a maior produtora brasileira de
biodiesel, com atuação no mercado nacional e
internacional. O documento demonstra o compromisso da
empresa em conduzir suas atividades de forma a não
comprometer o futuro das próximas gerações, o que
servirá como referência para melhorar a gestão e o
relacionamento com a comunidade na qual está inserida.
Os resultados apontam que a atuação da empresa
tem trazido contribuições significativas, não só para o
desenvolvimento regional, como também para a melhoria
do ambiente e da vida das pessoas, uma vez que o
biodiesel, produzido a partir de matérias-primas
renováveis, é um combustível estratégico para o combate
ao aquecimento global e para a redução de emissões
atmosféricas danosas à saúde da população.
A BSBIOS adquire 40% da matéria-prima de que
necessita da Agricultura Familiar, por meio de
cooperativas localizadas no Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina. Isso gera um expressivo impacto
econômico e social na região. Em 2016, as aquisições
desses agricultores somaram R$ 694 milhões. A previsão
para 2017 é que cerca de 15 mil famílias sejam
beneficiadas.
A empresa também possui uma política voltada para
as áreas de saúde, meio ambiente, segurança e
qualidade, que se baseia em ações preventivas. O número
de acidentados com afastamento tem apresentado uma
redução substancial, salientando que em 2016 foram
apenas dois.
As questões ambientais também estão na pauta da
BSBIOS. Com uma política ambiental consistente, a
empresa tem trabalhado de maneira comprometida na
melhoria contínua dos processos industriais. Na sua
cadeia produtiva, da matéria-prima ao biodiesel, foi
possível reduzir em 63,13% a emissão dos gases do
efeito estufa, em comparação com o diesel de origem
fóssil.
Os esforços que vêm sendo feitos resultaram em
aumento da sua eficiência energética, refletida na
redução do consumo de energia elétrica e do volume de
biomassa utilizado para a produção de vapor. Além disso,
houve uma expressiva diminuição no consumo de água e
na geração de efluentes, contribuindo para a preservação
dos recursos naturais.
Cuidando para que sua gestão seja feita em
conformidade com padrões éticos e de integridade, a
empresa implementou, em 2016, o Código de Conduta

BSBIOS, amplamente difundido na empresa, que
estabelece normas e diretrizes para a atuação de seus
colaboradores e para o relacionamento da empresa com
os seus diversos públicos.
A BSBIOS também interage e se mantém próxima da
sociedade, por meio de vários programas comunitários,
que vêm sendo desenvolvidos em parceria com órgãos
públicos e entidades assistenciais. Esses programas
contribuem para a redução da desigualdade social, a
melhoria do meio ambiente e a geração de bem-estar
para as pessoas que são atendidas por eles.
Alinhada com os rumos da questão energética no
país, a BSBIOS aposta no futuro, já que as perspectivas
apontam para o crescimento do mercado de biodiesel. O
programa Renovabio, lançado pelo Governo Federal em
2016, busca fortalecer e ampliar o mercado de
biocombustíveis no Brasil, incluindo o aumento
obrigatório do percentual de mistura de biodiesel no
diesel. Atenta para o cenário que o Programa descortina,
a empresa vê, em longo prazo, possibilidades de
crescimento e ampliação de sua atividade produtiva.
Com o olhar voltado para um horizonte de
possibilidades, a BSBIOS segue trabalhando para
melhorar cada vez mais os seus processos produtivos e
ampliar a sustentabilidade do seu negócio, sempre fiel a
sua missão de contribuir para o desenvolvimento
econômico e material da região e do país. E isso não é
tudo, pois o compromisso mais importante da BSBIOS é
atuar sem agredir o ambiente, fomentando o
desenvolvimento sustentável e envolvendo a comunidade
na qual ela está inserida. O presente Relatório de
Sustentabilidade é apenas a comprovação de que esse é
o caminho que a empresa decidiu percorrer.

Ricardo G. Barreto Neto
Presidente do Conselho
de Administração
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PERFIL DO RELATÓRIO
PROCESSO DE RELATO (G4-20, G4-21, G4-28 ao G4-33)
Alinhada ao novo milênio, a BSBIOS surge, imprimindo
iniciativas inovadoras e sustentáveis para o seu negócio.
Assim, os resultados podem ser percebidos no
desempenho da Companhia, reconhecida publicamente
pela ousadia de sua gestão estratégica, bem como pela
transparência, ética e qualidade de serviços. Nesse
cenário, as práticas sustentáveis foram intensificadas,
motivando a elaboração do primeiro relato de
sustentabilidade com base na metodologia da Global
Reporting Initiative (GRI), GRI-G4, contendo informações
referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2016.
Com essa publicação, a empresa objetiva fortalecer a
transparência das ações, mensurar indicadores, bem
como identificar pontos de melhoria. Foi escolhido o GRI –
G4, por entender que a finalidade de suas Diretrizes
possibilita a elaboração de relatórios de sustentabilidades
relevantes para os públicos de interesse da organização,
que incluam informações consideradas fundamentais e
pertinentes, focando em questões primordiais para o
cumprimento das metas e para a gestão de impactos na
sociedade (G4 – 32).
Este relatório, de periodicidade anual, foi publicado
em português e inglês, em versões impressas e online.

Por ser o primeiro processo de relato, escolheu-se
seguir as Diretrizes GRI – G4 “de acordo” – opção
Essencial, reportando 24 indicadores de perfil e de
desempenho econômico, ambiental e social da
companhia, bem como não submeter o relatório à
auditoria acreditada independente.
Objetivando a clareza em todas as informações
levantadas, e para que todos os envolvidos
compreendessem a metodologia, foram utilizadas como
ferramenta de trabalho, os indicadores Ethos Para
Negócios Responsáveis e Sustentáveis. Em grupo e por
consenso, foram respondidos todos os indicadores e
legitimados aqueles que foram reportados.
No índice remissivo estão os indicadores
apresentados, apontando em quais páginas podem ser
localizados. Para conhecimento dos indicadores e
diretrizes GRI utilizados neste relato, acesse
www.globalreporting.org.
A definição da estrutura do conteúdo, incluindo os
indicadores de desempenho (materialidade), levou em
consideração as expectativas dos stakeholders, além de
fatos relevantes que ocorreram na companhia durante o
ano. Esse processo foi realizado por consultoria
terceirizada.

MAPEAMENTO E PRIORIZAÇÃO
DE STAKEHOLDERS (G4-19, G4-24 ao G4-26)
Foi realizado levantamento de stakeholders junto ao
nível executivo e gerencial da companhia por meio de
workshop ocorrido nos dias 12 e 13 de junho do corrente
ano, na sede da companhia, em Passo Fundo, onde os
mesmos foram identificados, mapeados e depois
priorizados por significância - econômica e
socioambiental. Os critérios de priorização foram

definidos com base na análise dos impactos causados
pela empresa sobres os grupos, bem como o impacto
destes sobre a Companhia. Também foram definidos e
validados junto à alta hierarquia da Empresa todos os
grupos de stakeholders considerados prioritários para o
método de consulta e aos quais este relatório é
direcionado: comunidade, público interno e fornecedores.

MAPEAMENTO E PRIORIZAÇÃO DE
TEMAS E INDICADORES (G4-18)
O processo de definição da materialidade de temas tratados no relatório foi realizado por meio de reunião com os
stakeholders previamente definidos e uma pesquisa, onde foram selecionados os temas que deveriam ser abordados,
por ordem de importância e relevância:

Geração
de Emprego

Preservação
Ambiental
Mudanças
Climáticas

Projetos
Sociais

Condições
de Trabalho

Geração
de Renda

Inclusão
Social

Integridade
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Os sete temas mais votados pelos stakeholders guiam o texto deste relatório. Ao atender as suas expectativas de
relatar um desempenho consistente nessas relevantes matérias de sustentabilidade empresarial, a BSBIOS demonstra a
efetividade das práticas de governança e comunicação corporativas.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
DO RESULTADO DA PESQUISA (G4-18, G4-21)
O resultado da pesquisa foi apresentado à
coordenação do projeto pela consultoria responsável.
Nessa reunião ocorreu um alinhamento entre os temas
apontados como materiais, pelos stakeholders, e as
prioridades estratégicas da BSBIOS no ano. Após o
nivelamento das priorizações, iniciou-se o trabalho de
correlação para apontar que indicadores de
sustentabilidade que melhor representariam a

Companhia.
A conclusão desse trabalho foi apresentada aos
empregados envolvidos no projeto em um workshop de
nivelamento conceitual das diretrizes de sustentabilidade
do GRI. Esses temas são fortemente trabalhados no dia a
dia da BSBIOS, o que indica que os resultados desse
processo vão ao encontro do posicionamento já adotado
pela Companhia.

MATRIZ DE MATERIALIDADE (G4-18)
TEMA

PÚBLICOS

ASPECTO GRI

INDICADOR GRI

Comunidade e Força de Trabalho.

Emprego, Diversidade e Igualdade de
Oportunidade, Trabalho Decente.

G4-LA1, G4-LA12, G4-HR5,G4-LA-14,
G4-LA15.

Comunidade,
Órgãos Reguladores,
Órgãos Fiscalizadores,
Poder Público,
Agentes Intersetoriais.

Materiais, Água, Energia, Resíduos, Efluentes,
Emissões, Conformidade, Avaliação Ambiente
de Fornecedores, Transportes, Mecanismos
de Queixas e Reclamações Ambientais.

G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN4,
G4-EN5, GA4-EN6, G4-EN7, G4-EN8,
G4-EN9, G4-EN10, G4-EN11, G4-EN14,
G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN22,
G4-EN23, G4-EN24, G4-EU24, G4-EN26,
G4-EN25, G4-EN29, G4-EN30, G4-EN31,
G4-EN32, G4-EN33, G4-EN34, G4-DMA.

Comunidade e Poder Público.

Diversidade e Igualdade de Oportunidade,
Igualdade de Remuneração entre
Mulheres e Homens, Trabalho Infantil,
Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo.

G4-LA12, G4-LA13, G4-HR5, G4-HR6.

Geração
de Emprego

Preservação
Ambiental
Mudanças Climáticas

Projetos
Sociais

Condições
de Trabalho
Força de Trabalho, Fornecedores,
Sindicatos.

Geração
de Renda

Emprego, Relações Trabalhistas, Saúde e
G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3, G4-LA4,
Segurança, Diversidade e Igualdade de
G4-LA5, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7,
Oportunidades, Igualdade de Remuneração
G4-LA8, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR3,
entre Mulheres e Homens, Não Discriminação,
G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6.
Liberdade de Associação Coletiva, Avaliação de
Fornecedores em Direitos Humanos.

Comunidade e Poder Público.

Emprego, Diversidade e Igualdade de
Oportunidade, Igualdade de Remuneração
entre Homens e Mulheres, Não Discriminação.

G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3,
G4-LA12, G4-LA13, G4-HR3, G4-EC4,
G4-EC7, G4-EC8.

Comunidade e Poder Público.

Emprego, Diversidade e Igualdade de
Oportunidade, Igualdade de Remuneração
entre Homens e Mulheres, Não Discriminação.

G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3, G4-LA12,
G4-LA13, G4-HR3, G4-SO6.

Comunidade, Órgãos Reguladores,
Agentes Intersetoriais,
Força de Trabalho, Fornecedores.

Combate à Corrupção, Políticas Públicas,
Comunidades Locais, Concorrência Desleal,
Conformidade.

G4-SO1, G4-SO2, G4-SO3, G4-SO4,
G4-SO5, G4-SO6, G4-SO7, G4-S08.

Inclusão
Social

Integridade
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RELAÇÕES IMPORTANTES (G4-24, G4-26, G4-37)
As diretrizes de comunicação da BSBIOS orientam as
premissas a serem praticadas por todas as diretorias,
gerências e profissionais da área de comunicação,
priorizando a clareza de informações para o
fortalecimento do diálogo com as partes interessadas.
Desta forma, o atendimento ao seu público de interesse é

realizado pela comunicação direta, por meio de reuniões,
encontros, boletins informativos e website, disponíveis
aos seus clientes, fornecedores, colaboradores,
comunidade, órgãos reguladores, enfim, todas as suas
partes interessadas.

AGENTES INTERSETORIAIS (G4-16)
O negócio do biocombustível é parte de um setor profundamente regulado e fiscalizado. Assim, o relacionamento
com agentes intersetoriais envolve, particularmente, a participação em audiências, consultas públicas, reuniões
deliberativas, encontros e reuniões de debates.
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MERCADO FINANCEIRO

CLIENTES

As informações relevantes, ações e resultados para a
comunidade financeira nacional e internacional –
bancos, investidores, analistas de mercado e órgãos de
fiscalização são divulgadas por meio de web site e jornais
de grande circulação. São também promovidas
apresentações nos centros financeiros importantes do
país, entrevistas coletivas para a imprensa e
conferências para público interno, a fim de divulgar os
resultados econômico-financeiros da empresa.
A divulgação de informações para esses
stakeholders obedece, em todas as circunstâncias, as
normas contidas no Código de Conduta, bem como as
diretrizes de Comunicação da BSBIOS.

Em respeito aos clientes, a companhia promove a
comunicação direta por meio de canais de comunicação e
do site da empresa. Assim, estreita laços e aprimora o
relacionamento, avaliando o tratamento de suas
reclamações. Esses resultados são analisados pela
Diretoria Comercial.

FORNECEDORES
A comunicação, o envolvimento e o comprometimento
dos fornecedores selecionados são feitos por meio do
atendimento às exigências cadastrais disponibilizadas no
portal eletrônico e em cláusulas de compromisso
constantes nos instrumentos contratuais padrão.
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PÚBLICO INTERNO

ÓRGÃOS PÚBLICOS

A BSBIOS entende que o diálogo constante é
essencial para manter um ambiente harmônico com o
público interno. Com este objetivo, disponibiliza diferentes
canais de comunicação, tais como correio eletrônico,
intranet, jornal interno - BSBIOS Informa, com edições
periódicas e extras, GP com você – reuniões e ações de
gestão de pessoas junto às equipes, murais e também os
eventos denominados Café com a Diretoria.
Reuniões de planejamento e monitoramento também
são realizadas com frequência, como é o caso das
reuniões comerciais e da reunião semanal de dashboard,
nas quais todos os indicadores chave são acompanhados.
A comunicação com esse público específico é de
responsabilidade de todos os executivos e gerentes da
BSBIOS.

A interlocução com os órgãos públicos realiza-se por
meio de audiências, reuniões, comunicações por escrito e
sessões nas Câmaras de Vereadores e na Assembleia
Legislativa. Ainda, participamos de projetos em parceria
com diversas instituições.

AGENTES SOCIAIS
Com o objetivo de aprimorar essa relação, busca-se
manter diálogo constante com entidades representativas,
em caráter estadual e regional. Participa
sistematicamente de reuniões com a Federação das
Indústrias e órgãos similares, dentre eles universidades e
associações comerciais e indústrias, objetivando a
clareza e a correção das informações e que estas balizem
argumentações produtivas.
No dia a dia, a divulgação de informes junto a esse
público é realizada por diversos processos, meios e
canais, como campanhas de mídia, repercussão de
matérias na imprensa, mídia social e portal eletrônico.

IMPRENSA
A área de comunicação formada por uma radialista,
um assistente de comunicação e marketing e um jovem
aprendiz é responsável pelo atendimento à imprensa
regional, estadual e nacional e pela comunicação interna.
Suas atribuições incluem a criação de agenda positiva,
gerenciamento de pauta crítica, produção de artigos,
briefings, cerimoniais, produções gráficas, cobertura
fotográfica, redação e produção de relatórios, manuais e
afins. As informações divulgadas à imprensa primam
pela clareza e autenticidade, de acordo com o que
determina a Lei de Imprensa, o Código de Defesa do
Consumidor, o Código de Conduta e as Diretrizes de
Comunicação da BSBIOS.

LEVANTAMENTO DE EXPECTATIVAS (G4-25, G4-26, G4-27, G4-37)
Aproveitando a influência positiva da metodologia GRI, cuja participação é multistakeholder, neste primeiro relatório
realizamos um levantamento das expectativas das ações socioambientais da BSBIOS.
Participaram da pesquisa grupos de Passo Fundo/RS, e Marialva/PR (relação de participante na página 65 e 66).

MATRIZ DE STAKEHOLDERS
Colaboradores

Prestadores de
Serviços Residentes
e Fornecedores

Entidades
beneficiadas pela
companhia em
projetos sociais

Agentes Públicos

Representantes da
Classe Empresarial

Jovem Aprendiz

DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO (G4-49)
No momento da realização da pesquisa, foi solicitado
aos participantes que identificassem desafios para a
empresa no próximo ano. Com a análise das respostas,
percebeu-se uma grande preocupação, por parte de
todos os stakeholders, com relação às práticas de
Governança Corporativa da Companhia, engajamento e
atendimento às expectativas das partes interessadas,
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implementação de sistema de gestão de Direitos
Humanos e Diversidade no ambiente de negócio. O
desafio apontado é o de construir sistema de gestão
socioambiental que abarque metas e indicadores para
todos os temas abordados, bem como a implementação
de sistema de Compliance.

2016

BSBIOS - DO SONHO A LIDERANÇA
(G4-3 ao G4-16, G4-18 ao G4-23)
Empresa moderna de grande porte, cuja estrutura
societária é de capital fechado, tem como parceira a
Petrobras Biocombustível, subsidiária da Petrobras (G47). Conta com quadro de pessoal enxuto, atuando em
duas plantas: Passo Fundo/RS e Marialva/PR (G4-6). Seu
“core” contribui para auxiliar em soluções sustentáveis e
inteligentes, cada vez mais necessárias para o mundo

empresarial moderno. Produtora de biodiesel, nasceu
ambientalmente correta e socialmente inclusiva. Conta
com uma equipe de 234 colaboradores diretos e 34
terceirizados na unidade de Passo Fundo e 90
colaboradores diretos e 30 terceirizados na unidade de
Marialva.

A BSBIOS nos últimos três anos contribuiu para os municípios
de Passo Fundo e Marialva com: (G4-3)
receitas

R$

6,569

bilhões

valor adicionado

R$

982,7

milhões

impostos

R$

533,2

milhões

investimentos

26

R$

milhões
Fonte: FIPE

As unidades operacionais estão instaladas em
municípios de dois estados estratégicos para a produção
e o escoamento de grãos; comercializa biocombustível,
farelo de soja, glicerina, borra, gordura animal e grãos
(G4-4) para o Brasil e também para outros países da
Europa, Ásia, América, entre outros (G4-8). Além disso,
conta com a infraestrutura de dois municípios detentores

de excelentes condições de transporte, como:
aeroportos, modal ferroviário, proximidade aos portos de
Rio Grande e Paranaguá e rodovias. Contribui diretamente
para a diminuição de emissão de gás efeito estufa, auxilia
na mobilidade urbana, emprega e qualifica mão de obra
para a comunidade local, bem como promove melhoria
no parque tecnológico das regiões onde atua.

FUNDAÇÃO
COMO NASCEU A BSBIOS
Em meados de 2004, o empresário Erasmo
Battistella aguardava em uma fila do banco quando
alguns agricultores perguntaram sua opinião sobre o
biodiesel. Ele, que era dono de dois postos de
combustíveis em Colorado/RS, conhecia muito pouco
sobre o tema. Na época, o biodiesel começava a
ganhar espaço no noticiário, graças à preparação do
PNPB pelo governo federal. O interesse dos clientes
despertou a atenção de Battistella, que começou a
pesquisar sobre o assunto.
Após realizar um estudo financeiro, com assessoria
do Banco do Brasil e consultoria especializada,
resolveu investir na área. Em 2005, fundou a BSBIOS,
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ainda no município de
Colorado/RS, mas devido a
questões logísticas escolheu
o município de Passo
Fundo/RS para construir o
empreendimento, sendo
que a Prefeitura Municipal
cedeu a área para instalar a
indústria.
Logo em seguida,
juntaram-se a empresa outros investidores locais. São
eles: Mário Wagner e Paulo Montagner, Antonio Roso e
Arlindo Paludo (Grupo Vipal).

2016

LINHA DO TEMPO (G4-5)
FAZENDO HISTÓRIA

2005

Ÿ Lançamento da Pedra Fundamental.

Ÿ Fundação em 15 de abril, com a
finalidade de produzir e distribuir
biodiesel (G4-4).
Ÿ Início da construção da primeira
unidade em Passo Fundo/RS.

2006
Ÿ Início da produção de biodiesel com

capacidade de 345 m3/dia.
Ÿ Concessão pelo MDA do Selo de

2007

Combustível Social.
Ÿ Formada rede de cooperação de pesquisa

para o cultivo de culturas alternativas,
como a canola, o girassol e a mamona.
Ÿ 1ª empresa no Brasil a receber

autorização da ANP para exportar
biodiesel.

2008

2009
Ÿ A BSBIOS Marialva e a Petrobras

Biocombustíveis firmam parceria para a
produção do biodiesel em Marialva/PR (G4-5).
Ÿ Início da produção de biodiesel na unidade
de Marialva/PR com capacidade de produção
de 353m3/dia.
Ÿ Início das operações da Unidade de
Processamento de Grãos da BSBIOS, em
Passo Fundo/RS.

Ÿ Início do fornecimento de biodiesel
para o transporte coletivo urbano para a
Linha Verde, em Curitiba/PR.
Ÿ Aquisição de Unidade em Marialva/PR.
Ÿ Início das obras da Unidade de
Processamento de Grãos da BSBIOS, em Passo
Fundo/RS.
Ÿ Aumento de capacidade de produção de
biodiesel em Passo Fundo/RS para 444m3/dia.

2010

Ÿ A Petrobras Biocombustíveis adquire

2011

50% da empresa BSBIOS.
Ÿ Recebe certificação GMP+B2 e GMP+B3,

emitidos pela DNV (DET NORKES VERITAS).
Ÿ A BSBIOS em parceria com a prefeitura de

Curitiba, Volvo e a Marcopolo lançaram
durante a Conferência Rio+20 o Hibribus,
ônibus híbrido movido a biodiesel e
eletricidade. O biocombustível é fornecido
com exclusividade pela BSBIOS.

2012

2013
Ÿ Recebe a Certificação Internacional

de Sustentabilidade – ISCC nas duas plantas
industriais1.
Ÿ Os laboratórios das duas usinas são
acreditados na NBR ISO/IEC 17025 pelo
INMETRO.

2014

2015

Ÿ Vende as 14 Unidades de Armazenagem da

BSBIOS para a Cooperativa Cotrijal2.

Ÿ Aquisição de 14 unidades de
recebimento de grãos no RS, passando assim
a atuar também no segmento de varejo do
agronegócio.
Ÿ 1ª empresa brasileira a exportar
comercialmente biodiesel.
Ÿ Aumento da capacidade de produção de
biodiesel em Marialva/PR para 510m3/dia.

2016

Ÿ Aumento da capacidade de produção de
processamento de grãos em Passo Fundo/RS
para 3000ton/dia.
Ÿ Aumento da capacidade de produção de
biodiesel em Passo Fundo/RS para 600m3/dia.
Ÿ Aumento da capacidade de produção de
biodiesel em Marialva/PR para 580m3/dia.

1 - Por decisão de diretoria esta certificação não foi
renovada, tendo sido válida até janeiro de 2016.
2 - A negociação prevê um acordo de cooperação pelo
qual a Cotrijal fará o fornecimento de matéria-prima (soja)
para a BSBIOS.
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Atualmente, é a maior produtora brasileira de biodiesel, com uma receita superior a R$ 2,2 bilhões em 2016. Foi
a primeira empresa do Brasil a exportar Biodiesel (G4-9) e atuando no mercado nacional e internacional. Contando
com a tecnologia americana utilizada – da Crown Iron Company – utilizada para a produção de biodiesel, a companhia
atende as especificações tanto nacionais quanto internacionais (ANP, ASTM, D 6751-06 e EM 14214). Isto garante um
biodiesel diferenciado e com o alto padrão estendido aos seus subprodutos.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

*

Troféu Vasco Prado
Homenagem concedida pela organização da 13ª Jornada
Nacional de Literatura, em reconhecimento pela
contribuição com a atividade literária.

conscientização ambiental
Em 2011, a Prefeitura de Passo Fundo/RS concedeu
o certificado pelo incentivo ao Programa de
Conscientização Ambiental, realizado com
as escolas municipais.

prêmio jovem liderança
Em 2012 ,o diretor-presidente da BSBIOS, Erasmo Carlos
Battistella, foi destacado na categoria Agronegócio,
pelo jornal “O Estado de S. Paulo”. A iniciativa tem
o objetivo de reconhecer o trabalho de jovens empresários
que contribuem para o desenvolvimento do país.

prêmio top ser humano
Em 2012, a BSBIOS foi agraciada com o prêmio promovido
pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS),
com o case “A Implantação do Plano de Carreira com Foco
em Competências”.

sul for export
Nos anos de 2015 e 2016, o “Instituto e Revista Amanhã”
em parceria com as Federações das Indústrias do Paraná,
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, reconheceram as
empresas que se destacaram na exportação de produtos .

transportador emérito
Em 2015, o diretor-presidente Erasmo Carlos Battistella
recebeu a distinção, na categoria Ministro.
A homenagem teve o propósito de prestar reconhecimento
a personalidades cujo trabalho tenha contribuído para
o desenvolvimento da atividade de transporte de
cargas e bens no âmbito do Estado.
*Estes são apenas alguns dos prêmios recebidos pela BSBIOS.
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amigo da criança e d0
adolescente
Título destinado a pessoas físicas e jurídicas que
contribuíram com o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (FUNDICA).

prêmio sesi qualidade no
trabalho
2º lugar na Categoria Ambiente de Trabalho Seguro e
Saudável, etapa estadual, concedido pelo SESI,
em Curitiba/PR.

prêmio exportação rs
Entre os anos de 2012 a 2016, a companhia figurou no
Prêmio Exportação RS, promovido pela Associação dos
Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB RS).

destaque Inovação em
engenharia
Em 2012, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul
(SERGS) reconheceu as empresas empreendedoras
que atuam como pioneiras em inovação sustentável.

100 personalidade mais
influentes do agronegócio
Entre os anos de 2013 a 2016, o diretor-presidente da
BSBIOS, Erasmo Carlos Battistella, figurou no ranking que
é formulado pela “Revista Dinheiro Rural”, da Editora Três.

comenda 3º boe
Nos anos de 2015 e 2016, foi homenageada pelo 3º Batalhão
de Operações Especiais – BOE, da Brigada Militar do
Rio Grande do Sul, em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados e a elevada colaboração à Unidade.

2016

ATUAÇÃO BSBIOS (G4-8)
A BSBIOS é uma empresa verticalizada de Agroenergia, produzindo e transformando produtos e atuando na cadeia
do Agronegócio.
Farelo de Soja
Extração de Óleo
Agricultura

Produção do Biodiesel

Redução

CO2

Proteína Animal
Biodiesel
Uso em Motores movidos a Diesel
Caminhões/Maquinário Agrícola/Caminhonetes
Uso em geradores de energia e calor
Indústria
Química

Glicerina

PRINCIPAIS PRODUTOS (G4-4)
Biodiesel

farelo de soja

casca de soja

resíduo de soja

É um combustível menos
poluente que os de
origem fóssil (petróleo e
derivados), produzido a
partir de fontes
renováveis, como óleos
vegetais e gorduras
animais.

É resultante do processo
de extração de óleo de
soja com hexano, sendo
importante fonte de
proteína na alimentação
animal. O farelo
produzido pela BSBIOS
está de acordo com os
critérios de Boas Práticas
de Fabricação, sendo
certificado em GMP+B2 e
GMP+B3.

É resultante do processo
de preparação da soja
para a extração de óleo
de soja com hexano,
sendo importante fonte
de fibra na alimentação
animal. O produto pode
ser moído ou peletizado.

É resultante do processo
de limpeza da soja.
É composto por talos,
vagens, casca de soja,
pequeno percentual
de grãos quebrados e
palha de soja.
A principal destinação é a
alimentação de bovinos.

borra

glicerina

É um subproduto da
reação de neutralização
do óleo vegetal, que é
comercializada como
matéria-prima de
indústrias faramacêuticas
e de tintas, entre outras
aplicações com
utilização de ácido graxo.

É resultante da
transesterificação
de óleo vegetal de soja
com metanol, que pode
ser utilizado como
matéria-prima em
plantas de
bidestilação de glicerina.

óleo de soja
degomado
É resultante do processo
de esmagamento, tem-se
cerca de 20% de óleo de
soja degomado, que é
utilizado como insumo
para a produção de
biodiesel, bem como
comercializado para a
indústria de rações.
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CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
Em 2016 a capacidade de produção da BSBIOS alcança a 424,8 milhões de litros de biodiesel/ano, ainda
tem capacidade de processar 1,08 milhão de toneladas de soja/ano e 210,6mil toneladas de farelo de soja.

Passo Fundo/RS

Marialva/PR

Produção BIODIESEL
Passo Fundo/rs
2014

2015

2016

Capacidade (m³/dia)

444

Capacidade (m³/dia)

600¹

Capacidade (m³/dia)

600

Capacidade (m³/ano*)

159.840

Capacidade (m³/ano*)

183.220

Capacidade (m³/ano*)

216.000

136.496

Produção real

173.853

Produção real

198.793

Produção real

MARIALVA/PR
2014

2015

2016

Capacidade (m³/dia)

510

Capacidade (m³/dia)

580²

Capacidade (m³/dia)

580

Capacidade (m³/ano*)

159.840

Capacidade (m³/ano*)

204.422

Capacidade (m³/ano*)

208.800

Produção real

177.935

Produção real

196.532

Produção real

196.832

2016

Passo Fundo/rs
MARIALVA/PR
*Considera-se para efeito cálculo de
Produção real total (m³)

395.625

capacidade instalada o ano civil com 360 dias.
1

Jan-Jul 440 m³, Ago-Dez 600 m³.

2

Jan-22 Jan 510 m³, 22 Jan-Dez 580 m³.

aumentos de capacidades de produção de biodiesel
MARIALVA/PR

Passo Fundo/rs

Jun 2007
345 m3/dia
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Mai 2009
444 m3/dia

Jul 2015
600 m3/dia

Jan 2010
353 m3/dia

Mar 2013
510 m3/dia

Jan 2015
580 m3/dia

2016

esmagamento de soja
Passo Fundo/rs
2014

2015

2016

Capacidade (ton/dia)

2500

Capacidade (ton/dia)

3000¹

Capacidade (ton/dia)

3000

Capacidade (ton/ano*)

900.000

Capacidade (ton/ano*)

1.005.000

Capacidade (ton/ano*)

1.080.000

Produção real(ton/ano)

788.544

Produção real(ton/ano)

848.723

Produção real(ton/ano)

855.560

1
Jan-Mai 2500 ton, Jun-Dez 3000 ton
*Considera-se para efeito cálculo de
capacidade instalada o ano civil com 360 dias.

PRODUÇÃO DE farelo e casca de soja
Passo Fundo/rs
2014

Farelo (ton/ano)
Casca (ton/ano)

2015

2016

596.454

Farelo (ton/ano)

638.136

Farelo (ton/ano)

635.668

6.280

Casca (ton/ano)

15.063

Casca (ton/ano)

15.715

PRODUÇÃO DE ÓLEO DEGOMADO
Passo Fundo/rs

2014

Óleo degomado (ton)

2015

151.354

Óleo degomado (ton)

2016

167.249

Óleo degomado (ton)

170.298

PRODUÇÃO DE GLICERINA
Passo Fundo/rs

2014

2015

2016

Passo Fundo (ton/ano)

15.203

Passo Fundo (ton/ano)

19.072

Passo Fundo (ton/ano)

21.740

Marialva (ton/ano)

19.229

Marialva (ton/ano)

21.597

Marialva (ton/ano)

21.578
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PRINCIPAIS FORNECEDORES (G4-12)
AGRICULTURA FAMILIAR

Quantidade de famílias de pequenos agricultores

284

2.370
222

189

20
1.145

690
1.887
473
1.971
1.345
11.166

LEGENDA
até 1.000 famílias
de 1.001 à 5.000 famílias
de 5.001 à 15.000 famílias
acima de 15.001 famílias

5.502
45.221

Fonte: MDA

A BSBIOS é detentora do Selo Combustível Social, e
anualmente origina, pelo menos, 40% das matériasprimas da Agricultura Familiar, que são grãos como soja e
canola, além de óleo de soja. A empresa, atualmente,
adquire de cooperativas localizadas na região Sul do
Brasil (RS, SC e PR) a soja grão, o óleo de soja e a canola
como matérias-primas da Agricultura Familiar, sendo que
até o ano de 2016 também adquiria a matéria-prima
diretamente de Agricultores Familiares da região Norte do
Rio Grande do Sul, com os quais desenvolvia atividades
de comercialização de grãos e prestação de assistência
técnica.
O volume que a BSBIOS adquire anualmente é
definido com base no volume de biodiesel projetado para
produção e venda no respectivo ano, e este volume de
aquisições familiares subdivide-se entre soja grão e óleo
de soja. A partir do momento em que o volume é definido,
há a negociação com as cooperativas que são
caracterizadas como cooperativas familiares e a
contratação destes volumes mediante documentação
exigida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
e anuência de uma entidade representativa da Agricultura
Familiar. A contratação dos volumes sempre precede o
ano no qual as aquisições efetivamente acontecem, por
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exemplo, para compras realizadas no ano de 2017, a
contratação com as cooperativas deste volume ocorreu
no segundo semestre de 2016.
Havendo a contratação dos volumes das cooperativas
e estando efetivadas as compras para o ano seguinte, a
cooperativa se responsabiliza pela condução de etapas
importantes e obrigatórias do programa, como por
exemplo a assistência técnica aos agricultores familiares,
o recebimento de sua produção, a comercialização e o
pagamento dos valores dos benefícios (bônus) a eles,
bem como, informa ao MDA as compras futuras, ou seja,
a BSBIOS faz a aquisição por meio da cooperativa, e esta
se responsabiliza pelo contato direto com os agricultores
familiares para originação das matérias-primas.
Para o ano de 2017, a BSBIOS planeja adquirir
matérias-primas de 23 cooperativas familiares na região
Sul, em um universo estimado de 15.000 famílias.
Tanto as aquisições da BSBIOS quanto das
cooperativas são informadas em uma base de dados do
MDA, chamado de SABIDO, onde todas as informações
referentes a estas compras constam, inclusive quais
foram os agricultores familiares que venderam e o volume
de soja negociado, dando assim condições de
rastreabilidade de origem desta matéria-prima familiar, já
que este agricultor se encontra cadastrado no MDA e há
um cruzamento de dados e um acompanhamento.
Anualmente, a empresa passa por auditorias do MDA
para comprovar as informações lançadas, bem como
acontecem auditorias nas cooperativas para comprovar
se o volume vendido é efetivamente da agricultura
familiar.
Para todo volume negociado com as cooperativas
familiares e seus respectivos agricultores familiares, a
BSBIOS paga adicionalmente um bônus no preço de
compra que, na verdade, trata-se de um benefício aos
agricultores familiares, um estímulo ao programa e ao
fortalecimento da Agricultura Familiar. Bônus esse que é
repassado a cooperativa e esta repassa aos seus
associados familiares.
Este é um dos impactos diretos aos agricultores
familiares, via o programa de biodiesel, desde que o
agricultor se enquadre como familiar.
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Ainda, a BSBIOS repassa um valor à cooperativa para
custos relativos a assistência técnica, uma das
obrigações do programa, e que passa a ser da
cooperativa no momento que a empresa negocia volumes
com a mesma. Este é outro benefício do programa aos
agricultores familiares envolvidos, uma assistência
técnica mais presente e de qualidade.

Com base no formato de originação de matériasprimas familiares para enquadramento nas obrigações
relativas ao Selo Combustível Social, a BSBIOS gera um
impacto econômico e social muito expressivo na região.
Seguem alguns dados de volumes e valores que
representam as aquisições familiares para os anos de
2014, 2015 e 2016:

2016

2015
Passo Fundo/rs

Fonte Aquisição

2014
nº de Fornecedores

Fonte Aquisição

Fonte Aquisição

Cooperativas Familiares

16

Agricultores Familiares
Individuais

935

Total de famílias

9090

18

Agricultores Familiares
Individuais

1285

Total de famílias

10116

2016

nº de Fornecedores

Cooperativas Familiares

9

Agricultores Familiares
Individuais

892

Total de famílias

6772

2015

marialva/pr

2014

Fonte Aquisição

nº de Fornecedores

Cooperativas Familiares

Fonte Aquisição

nº de Fornecedores

Cooperativas Familiares

7

Óleo DAP*

2

Total de famílias

4545

Fonte Aquisição

nº de Fornecedores

Cooperativas Familiares

7

Óleo DAP*

2

Total de famílias

5058

nº de Fornecedores

Cooperativas Familiares

5

Total de famílias

3386

*Óleo DAP – óleo adquirido de Cooperativas Familiares

2014
Quantidade (kg)

Passo Fundo
Marialva
Total

Valor das Aquisições

Bônus

Astec

R$ 209.713.621,80

R$ 2.625.641,75

22.903.983

R$ 24.613.893,77

R$ 381.733,05

R$ 1.792.792,20
-

33.381.550
214.124.038

R$ 44.983.885,13
R$ 279.311.400,70

R$ 556.359.17
R$ 3.563.733,97

R$ 445.087,33
R$ 2.237.879,53

Quantidade (kg)

Valor das Aquisições

Bônus

Astec

157.838.505

2015
Passo Fundo
Marialva
Total

205.360.320

R$ 308.972.770,87

R$ 3.556.704,18

336.289.429

R$ 35.906.400,29

R$ 554.823,82

R$ 2.598.999,00
-

86.822.913

R$ 113.704.131,70

R$ 1.606.808,73

R$ 1.142.583,51

10.951.780
336.424.442

R$ 30.390.296,94
R$ 488.973.599,80

R$ 1.271.195,80
R$ 6.989.532,54

R$ 556.866,80
R$ 4.298.449,31

Quantidade (kg)

Valor das Aquisições

2016
Passo Fundo
Marialva
Total

Bônus

Astec

259.820.273

R$ 413.886.367,97

R$ 4.759.544,12

43.232.584

R$ 52.035.704,77

R$ 720.543,07

R$ 3.829.943,63
-

92.519.270

R$ 175.946.629,35

R$ 2.192.964,44

R$ 735.850,22

15.453.112

R$ 52.142.222,21
R$ 694.010.924,28

R$ 1.933.153,25
R$ 6.606.204,88

R$ 751.114,34
R$ 5.316.908,19

411.025.239

Os números comprovam o volume originado e que
valores foram injetados na economia familiar. Trata-se de
reflexo direto do Programa Selo Combustível Social nas
atividades dos Agricultores Familiares da região.

Muito além dos benefícios diretos do programa aos
agricultores familiares, e neste ponto mencionando os
valores adicionais pagos aos agricultores quando da
compra de sua produção (bônus), existe um ponto
fundamental do programa que diz respeito à assistência
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técnica disponibilizada aos agricultores enquadrados no
programa. Assim, a empresa adquire volumes de
matérias-primas de cooperativas familiares e as mesmas,
juntamente com seus quadros de profissionais técnicos
desenvolvem um trabalho de acompanhamento das
propriedades e assistência técnica aos agricultores, com
o objetivo de levar o que há de melhor em tecnologia e
conhecimentos para aumentar sua produtividade,
rentabilizando cada vez mais as propriedades rurais e
fortalecendo a Agricultura Familiar.
A presença constante de profissionais com formação
técnica nas propriedades familiares garante que as
práticas de manejo adotadas sejam adequadas,
respeitando questões ambientais e técnicas. Isso faz com
que o maior beneficiado seja o Agricultor Familiar, mais

valorizado, mais comprometido, mantendo seus
princípios na produção de grãos e alimentos para o
mercado consumidor. Assim, pode-se afirmar que o
Programa Selo Combustível Social permite à BSBIOS
estruturar ações que melhorem a assistência técnica aos
Agricultores Familiares, dos quais a empresa adquire
matérias-primas, dando à Agricultura Familiar um forte
incentivo para seu fortalecimento. Um bom exemplo é o
programa de produção de canola.
Além da agricultura familiar, para suprir a produção, a
empresa adquire matérias-primas tais como soja, óleo
vegetal e gorduras animais de produtores ou trade
companies. Atualmente, conta com 180 fornecedores de
grãos e óleo e cerca de 50 fornecedores de gordura
animal.

PROGRAMA DE PRODUÇÃO DA CANOLA
A BSBIOS, objetivando o aproveitamento e a
otimização das áreas de cultivo na região Sul do Brasil,
incentivou os produtores quanto ao cultivo da cultura da
canola, tendo em vista ser esta uma cultura com amplo
domínio tecnológico e facilidade de inserção nos sistemas
produtivos regionais, no que tange à rotação de culturas,
disponibilidade de equipamentos para manejo e a
complementariedade de renda aos produtores no período
do inverno. Estas ações auxiliaram diretamente aos
produtores a melhorar suas condições de rentabilidade e
lucratividade nas propriedades rurais, permitindo a
exploração de forma mais eficiente em sua área de cultivo
durante o inverno.
Adicionalmente, fatores como garantia de preço e
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comercialização, assistência técnica especializada,
capacitação de produtores e possibilidade de
financiamentos agrícolas, com a cobertura de Seguro
Oficial (PROAGRO) nas operações de custeio foram
decisivos para que a área de fomento de cultivo à cultura
da canola, idealizada pela empresa, crescesse ao longo
dos últimos anos, tornando-a uma opção de cultivo
rentável e tecnicamente viável na área de atuação da
BSBIOS.
A Empresa readequou suas ações de fomento a
campo, o que impactou nas ações relacionadas ao
Programa de Produção de Canola, não dando
continuidade ao programa.
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MERCADO DE ATUAÇÃO (G4-6, G4-8)
O setor de biodiesel no Brasil é recente e,
naturalmente, existem ainda grandes desafios a serem
superados.
A produção de biodiesel no país teve início no ano de
2005, com volume próximo a 700 mil litros, e atingiu 3,8
bilhões de litros em 2016, transformando o Brasil no 2º
produtor mundial. Conforme Relatório Global de Energias
Renováveis (Renewables Global Status Report – RGS), a
produção de biodiesel foi de 30,1 bilhões de litros em
2015. Os principais produtores são os Estados Unidos, o
Brasil, a Alemanha, a Argentina, a França, a Holanda, a
Indonésia e a Tailândia.
No Brasil, a produção de biodiesel foi apoiada pelo
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel –
PNPB, lançado em dezembro de 2004, com o objetivo
inicial de introduzir o biodiesel na matriz energética
brasileira. Com enfoque na inclusão social e no

desenvolvimento regional, o principal resultado dessa
primeira fase foi a definição de um arcabouço legal e
regulatório (ANP, 2017).
A produção e as demais atividades referentes ao
biocombustível são reguladas e fiscalizadas pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).
Em 2005, a Lei 11.097 introduziu a obrigatoriedade de
adição de biodiesel ao óleo Diesel, comercializado ao
consumidor final, sendo revogada pela Lei 13.263/2016,
que estabeleceu novos percentuais dessa adição, sendo:
8% (B8) até março de 2017, 9% (B9) até março de 2018
e 10% até março de 2019. O aumento gradual abre uma
perspectiva de crescimento para o setor. Segundo a
APROBIO (2017), só com B8 o país irá contabilizar um
aumento de demanda de 12% sobre 2016 para
aproximadamente 4,3 bilhões de litros, caso o consumo
de biodiesel permaneça estável.

EVOLUÇÃO DA MISTURA DE BIODIESEL

10%
9%
8%
7%
6%

5%
4%
3%
2%

Jan/2008

Jul/2008

Jul/2009

Jan/2010

Ago/2014

Nov/2014

Mar/2017

Mar/2018

Mar/2019
Fonte: ANP

INDÚSTRIAS DE BIODIESEL
NO PAÍS
O Brasil possui 50 usinas produtoras de
biodiesel, com capacidade de produção total
estimada pela ANP em 7,3 bilhões de litros por
ano. A maior parte das plantas está em cidades
pequenas e médias, principalmente nas regiões
Centro-Sul do país. Nesses locais é possível
verificar aumento no PIB industrial e de serviços
após a instalação da usina, evidência de
geração de emprego e renda direta e indireta.

matérias-primas utilizadas*

LEGENDA
Óleo de Soja
Gordura Bovina
Outros Materiais Graxos
Outras
*Perfil Brasil
LEGENDA
UNIDADES DE BIODIESEL

UNIDADES DE BIODIESEL DA BSBIOS

Fonte: ANP
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Os produtores da soja exercem papel fundamental
para o setor, sendo os principais determinantes do preço
do biodiesel e da competitividade do mercado. Para o
mercado da soja, a produção do combustível estimula o
processamento de grãos, convertendo a soja em farelo e
óleo. O farelo é o componente principal de rações
preparadas para gado de leite e criação de aves e suínos,
e o setor se beneficia com a geração de emprego e
renda. No caso da gordura animal, além de grandes
frigoríficos, existem graxarias que processam sobras de
animais e também separam a gordura. Essa valorização
aumentou o preço pago pela gordura e este rejeito passou
a ser considerado como mais um produto rentável pelos
frigoríficos (APROBIO, 2017).
A comercialização do biodiesel é feita por meio de
leilões públicos organizados pela ANP. Os leilões visam à
aquisição do produto pelas refinarias e importadores de
óleo diesel para atendimento ao percentual mínimo
obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel e para
fins de uso voluntário, cujo volume deve ser entregue
pelas unidades produtoras (ANP). O grande número de
empresas e plantas fabricando o mesmo produto, num
regime de leilão, faz com que esse mercado seja
extremamente competitivo, impedindo que algum
produtor consiga parcela significativa do mercado, o que
promove a eficiência da produção.
Uma característica peculiar deste mercado é a
comercialização dar-se por meio de leilão, com contratos

de fornecimento bimestrais, o que faz com que as
empresas tenham preços fixos de comercialização pelo
prazo dos contratos, ao passo que as matérias-primas
seguem valores de mercado, uma vez que são
commodities. Os produtores devem lidar com a
volatilidade dos preços das matérias-primas, as quais
impactam as margens de comercialização planejadas. Daí
a necessidade de serem adotadas estratégias de
proteção quanto às oscilações de mercado, como hedge,
fixação de preços e demais instrumentos de gestão de
riscos.
O setor de biodiesel tem empresas verticalizadas e
não verticalizadas. As verticalizadas são aquelas que
podem produzir o óleo vegetal, o farelo, o biodiesel e seus
subprodutos, por disporem de planta de esmagamento.
As não verticalizadas não têm opção de fabricar o óleo
vegetal, por só possuírem o processo de produção do
biodiesel.
A unidade matriz da BSBIOS era uma empresa não
verticalizada até a construção e operação de sua planta
de esmagamento, que permitiu a diversificação de seus
produtos. A unidade de Marialva ainda é uma planta não
verticalizada.
A empresa atua em quase todo o território nacional e
seus produtos estão no mercado de 13 estados: São
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal,
Espírito Santo, Maranhão, Bahia, Ceará e Roraima.

ENCONTRO COM CLIENTES

Anualmente, desde 2010, a BSBIOS realiza em
Passo Fundo um evento denominado 'Encontro
Comercial BSBIOS', para o qual são convidados os
principais stakeholders da BSBIOS, como cooperativas,
cerealistas, compradores de farelo, instituições
financeiras, agentes de logística, operadores de
mercado, distribuidoras de petróleo, trades, autoridades,
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entre outros. O encontro, além de proporcionar um
momento de integração e descontração aos
participantes, também oportuniza a atualização em
temas relacionados à área da Agroenergia. Participam
de cada Encontro cerca de 500 convidados de diversas
regiões do Brasil e do exterior.

2016

LINHA VERDE - B100
Desde o ano de 2009, a unidade matriz da BSBIOS é
a fornecedora oficial do biodiesel utilizado no transporte
coletivo urbano, na chamada 'Linha Verde', de
Curitiba/PR. Com este programa, o município tornou-se a
primeira capital na América Latina a utilizar em parte de
sua frota de ônibus, o Biodiesel - B100, o que contribuiu
significativamente para a redução da emissão de
poluentes na atmosfera, caracterizando um grande
avanço para a saúde do planeta.
A iniciativa foi possível graças à articulação entre
diversas entidades e empresas, que foi firmada por meio
do Acordo de Cooperação para Pesquisa Técnica de Uso
do Biocombustível em Ônibus Urbanos, assinado pela
Urbanização Curitiba - URBS, Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, empresas fabricantes de motores e
chassis Volvo e Scânia, empresas de ônibus Redentor e
Cidade Sorriso, Instituto de Tecnologia do Paraná
(Tecpar), BSBIOS, Programa Brasileiro de
Desenvolvimento Tecnológico e Combustíveis
Alternativos (Probiodiesel) e Distribuidora de Petróleo
RDP, responsável pela distribuição do biocombustível.
Inicialmente, a iniciativa contava com seis ônibus
urbanos. Com a obtenção de resultados positivos, a frota
foi avançando em tamanho e, em 2016, totalizava 34
veículos, sendo 26 biarticulados, 6 articulados e 2
padrons (híbridos), que estão percorrendo uma
quilometragem de 203 mil Km/mês e consumindo
aproximadamente 150 mil litros/mês de biodiesel-B100.
O gestor da área de Tecnologia de Transporte da
URBS, Elcio Luiz Karas, destaca que a BSBIOS foi
convidada a participar do projeto devido a qualidade do

biodiesel. “Tenho a certeza que um dos fatores que
contribuíram para o sucesso deste projeto, foi a
qualidade do biodiesel fornecido pela BSBIOS. Muito
nos honra essa parceria, estes desafios nos fazem
crescer e é desta forma que estamos deixando um
legado para que outras cidades possam seguir este
exemplo, buscando substituir a utilização dos
combustíveis fósseis," destacou Karas.
O uso do biodiesel proporcionou uma redução de
63,7% de material particulado, 46% de Monóxido de
Carbono, 100% de Óxido de Enxofre e 65% de
Hidrobarbonetos totais, e, ainda, 63,13% da emissão de
gases do efeito estufa. Os testes de campo ainda
indicam uma redução de aproximadamente 70% nas
emissões de opacidade, se comparados aos demais
ônibus que trafegam no corredor da Linha Verde e que
operam com uma mistura de diesel e 7% de biodiesel.
De acordo com o coordenador de distribuição da
RDP Petróleo, Jefferson Rejaile, a parceria com a BSBIOS
é duradoura e de extremo êxito. “Sabíamos dos riscos
do projeto e precisávamos de um parceiro que
trouxesse a tranquilidade da garantia de qualidade do
produto e, para esse desafio contatamos a BSBIOS. O
projeto cresceu e hoje atendemos a mais de dez vezes
o volume inicial. Desde o início da operação até hoje,
cada vez que o biodiesel é questionado pelos órgãos
de regulação ou governamentais, o projeto de Curitiba
é lembrado como prova de eficiência e qualidade. Hoje
entregamos um bônus ambiental, social e,
especialmente, qualidade de vida aos usuários do
transporte coletivo de Curitiba,” afirmou Rejaile.
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EXPORTAÇÕES
A exportação do biocombustível foi uma grande
conquista para o setor, já que nos primeiros anos o
produto não atendia as especificações físico-químicas
exigidas pelos países importadores, principalmente a
União Européia, onde era questionada a competição com
a produção de alimentos. Destaca-se então o fato da
BSBIOS ser a primeira empresa brasileira a receber a
autorização da ANP para exportar biodiesel. Hoje, o
biodiesel é uma commodity internacional que respeita

todas as especificações impostas aos diversos mercados.
A empresa utiliza a tecnologia americana da Crown
Iron Company para a produção do biodiesel, o que
garante o atendimento às especificações tanto nacionais
quanto internacionais (ANP, ASTM D 6751-06 e EM
14214). Além de produzir um biodiesel diferenciado, com
alto padrão de qualidade, essa tecnologia também
garante aos subprodutos esse mesmo padrão.

VOLUME DE EXPORTAÇÕES
QUANTIDADES

PRODUTOS

2014

Biodiesel

26.330

Farelo

401.961

Soja

146.622

2015

2016

374.264

329.352

Atualmente a companhia mantém relações comerciais com 32 países, incluindo o Brasil: (G4-6)

HOLANDA

POLÔNIA
BÉLGICA

ALEMANHA

ESLOVÊNIA

ROMÊNIA

FRANÇA

ITÁLIA

ESPANHA

PORTUGUAL

GRÉCIA

CORRÉIA
DO SUL

EUA

JAPÃO

GIBRALTAR

CHINA
MARROCOS

IrÃ

BANGLADSHE

TAIWAN
EGITO

ARÁBIA
SAUDITA

EMIRADOS
ARÁBES
UNIDOS

ÍNDIA
CUBA
ILHAS
VIRGENS

VIETNAM

COSTA
DO
MARFIM

GANA
CAMARÕES

INDONÉSIA

COLÔMBIA

BRASIL

CERTIFICAÇÕES E
COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS (G4-6, G4-8, G4-15)

SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL
A BSBIOS é detentora do Selo
Combustível Social, desde 2007, e
anualmente origina, pelo menos, 40% das
matérias-primas da Agricultura Familiar. A
BSBIOS renovou o selo em 24/12/2012, com
validade até dezembro de 2017.
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GMP+B2 E GMP+B3
A certificação GMP+B2
e GMP+B3 atesta o
atendimento dos requisitos
internacionais relacionados
à Segurança Alimentar na
CRL 0745
CRL 0744
sua cadeia de produção e comercialização de NBR ISO/IEC 17025
ingredientes destinados à alimentação
A norma padroniza internacionalmente as
animal. A BSBIOS recebeu a certificação em
atividades dos laboratórios de ensaio e
30/05/2011. Anualmente, é realizada pela
calibração e assegura a confiabilidade dos
Certificadora uma auditoria de manutenção e, resultados das análises realizadas para
a cada três anos, uma auditoria de
certificação do biodiesel produzido na
Renovação do Certificado. A certificação é
BSBIOS, certificada em 2014.
válida até maio de 2017.
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GOVERNANÇA
ESTRUTURA SOCIETÁRIA (G4-7)
A estrutura societária atual da companhia é fruto de
uma Joint Venture entre R.P.BIO e a Petrobras
Biocombustível:
- A Petrobras Biocombustível, subsidiária integral da
Petrobras, nasceu em 2008, com a missão de produzir
biocombustíveis com responsabilidade social e ambiental,
contribuindo para a diversificação da matriz energética
brasileira e a redução da emissão dos gases de efeito
estufa, promovendo o desenvolvimento nas regiões em
que atua. Isso ocorre pela comercialização do biodiesel e
produtos derivados do seu processo industrial e pelo

ECB

incentivo ao cultivo pela agricultura familiar de mamona,
girassol, soja e palma de óleo (dendê), que podem ser
usadas para produzir o biocombustível.
- A R.P.BIO é uma holding fundada pelos
empreendedores Erasmo Carlos Battistella, Mário Wagner
e Paulo Montagner, Antonio Roso e Arlindo Paludo (Grupo
Vipal), com participações estratégicas e significativas em
empresas, principalmente dos setores da Agronegócio e
Energias Renováveis. Em 2014, o empresário Erasmo
Carlos Battistella passou a ser o único acionista da
R.P.BIO.

100%

100%

GROUP

BIOCOMBUSTÍVEL

50%

A BSBIOS iniciou a parceria com a Petrobras
Biocombustível em 2009, pelo investimento na BSBIOS
Marialva, por meio de aporte de capital. Posteriormente,
em 2011, iniciou a associação com a BSBIOS Passo

50%

Fundo. Em 2013 houve a incorporação da BSBIOS
Marialva pela BSBIOS Passo Fundo e a subsidiária foi
convertida em Filial da BSBIOS Passo Fundo, a partir
daquele ano.

GOVERNANÇA CORPORATIVA (G4-42)
Para a BSBIOS, ser sustentável é ter uma gestão ética,
transparente, altamente capacitada e profissionalizada,
que com credibilidade e simplicidade respeita e valoriza a
sua equipe. Com certeza, seus profissionais estão
preparados para atingir os objetivos e contribuir com o
crescimento da companhia.

MISSÃO, VISÃO E VALORES (G4-56)
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Construídos coletivamente, em sinergia com o
desenvolvimento sustentável local, os valores
organizacionais são sólidos, alinhados à Missão e à Visão
da empresa, além de traduzir o compromisso com a
sustentabilidade em todas as operações que norteiam a
atuação em médio e longo prazo.

2016

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (G4-34)
A companhia possui um modelo de governança estruturado com uma gestão compartilhada entre os sócios,
seguindo seu acordo de acionistas, e se estrutura conforme organograma abaixo:

Assembleia Geral
de Acionistas

Conselho Fiscal

Conselho de
Administração

Diretor presidente

Diretoria comercial

Diretoria industrial

Diretoria adm. e finan.

ASSEMBLEIA GERAL (G4-48)
A Assembleia Geral é o órgão soberano, convocado e
instalado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações
e com o Estatuto Social da Empresa. A Assembleia tem

poderes para decidir sobre todos os negócios e matérias
convenientes ao interesse e ao desenvolvimento da
Companhia.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA) (G4-35 ao G4-41, G4-47, G4-49)
Formado por quatro conselheiros, indicados pela
Petrobras Biocombustível e R.P.BIO, o conselho tem a
missão de cuidar e valorizar o patrimônio da empresa,
bem como maximizar o retorno dos investimentos

realizados. O mandato é bianual. Atualmente são 4
conselheiros, mas a composição é de até 6, conforme
consta no Estatuto, além de seus suplentes.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

TITULARES:
Ricardo Greenhalgh Barreto Neto - Petrobras Biocombustível - Presidente
Erasmo Carlos Battistella – R.P.BIO
Thaís Murce – Petrobras Biocombustível
Marcos Cittolin – R.P.BIO
Sua missão é zelar pela fiel observância das normas legais, regulamentares e disposições contratuais pertinentes
às atividades da empresa. (G4-41, G4-44)

Pg. |29

2016

CONSELHO FISCAL (G4-38)
O conselho analisa as Demonstrações Financeiras e discute os resultados da Companhia, junto aos auditores
independentes, com o objetivo de garantir a exatidão dos dados e fiscalizar os números apresentados. O mandato do
conselho é anual, e os representantes são indicados pela R.P.BIO e Petrobras Biocombustível; já o conselheiro
independente é indicado por ambas.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
Paulo Ricardo Pinto Alaniz

R.P.BIO

Aniger Lorena Ribeiro de Oliveira

Independente

Alessandra Maria Rodrigues Cordeiro

Petrobras Biocombustível

MODELO DE GOVERNANÇA
A companhia possui um modelo de governança estruturado, com uma gestão compartilhada entre os sócios,
alinhado com seu acordo de acionistas. As diretrizes do IBGC são as seguintes:

Governança
regida por
acordo de
acionistas,
estatuto
social;

Conselho de
Administração
ativo para a
tomada de
decisões
estratégicas;

Estrutura
enxuta nos
dois níveis
facilita o
fluxo de
informações
dentro das
companhias
e entre
companhias;

Diretores e
gerentes
altamente
capacitados e
profissionais;

Auditada por
organismo
independente
acreditado;

Gestão de
riscos;

Conduta
ética.

DIRETORIA EXECUTIVA (G4-35, G4-36, G4-51 ao G4-53)
A Diretoria Executiva é formada por quatro diretores,
indicados e aprovados pelo Conselho de Administração.
Dois representam a R.P.BIO e os outros dois a Petrobras
Biocombustível.
A política de Remuneração dos Diretores e
Conselheiros é estabelecida pelo Conselho de
Administração, considerando o montante global dos
custos projetados pelos profissionais da Empresa, não
envolvendo consultoria externa ou opinião de
stakeholders. (G4-51, G4-52, G4-53).
A delegação de competências para os executivos da
companhia se dá por meio do estatuto social, aprovado
por Assembleia Geral de Acionistas. A Diretoria

Administrativa e Financeira é responsável pelos tópicos
econômicos e socioambientais e se reporta ao Conselho
de Administração.
Para os demais níveis hierárquicos, as delegações
ocorrem por meio de instruções normativas e
deliberações, ambas aprovadas pela Diretoria Executiva
(G4-35).
A diretoria executiva se reúne semanalmente para
deliberar sobre os temas estratégicos. Ainda realiza
diálogos constantes com os colaboradores, seja por meio
de publicações internas semanais, e-mail, e/ou da
realização do Café com a Diretoria, que ocorre em média
três vezes ao ano.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
Erasmo C. Battistella

Diretor Presidente

Erasmo C. Battistella

Diretor Comercial*

Eduardo Kisek

Diretor Administrativo e Financeiro

Ezio Slongo

Diretor Industrial

*Atualmente o diretor presidente acumula as atribuições da diretoria comercial, em conformidade com o estatuto social;
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COMITÊS DE ASSESSORAMENTO (G4-3, G4-38)
Os comitês de assessoramento cumprem o papel de subsidiar e instrumentalizar as decisões da Diretoria. Foram
estabelecidos:
Comitê de Compliance - delibera sobre questões relacionadas à política de
compliance da Companhia (conformidade de parceiros de negócios da BSBIOS);
Comitê Gestão de Riscos de Mercado - delibera sobre temas relacionados à
política de risco da Companhia face aos fatores de mercado e exposição incorrida
pela empresa;
Comitê de Crédito - delibera sobre questões relacionadas à concessão, ampliação
e/ou cancelamento ou redução do limite de créditos para os clientes de farelo
da BSBIOS;

Comitê de Auditoria - delibera sobre as auditorias nas operações da BSBIOS;

Comitê de Seguro - delibera sobre as propostas dos seguros contratados pela
Companhia (D&O, patrimonial, vida, responsabilidade civil e obras);

Comitê de Custos - delibera sobre custos;

Comitê de Ética – delibera sobre conduta e comportamento da força de
trabalho e da cadeia produtiva BSBIOS;
Integram os Comitês os executivos da Companhia, gerentes e coordenadores. A Companhia estimula a participação
dos conselheiros de administração em eventos relacionados a esses temas. (G4-36, G4-43).
A companhia também baliza suas decisões a partir das políticas estabelecidas e aprovadas pelo Conselho de
Administração, e estas estabelecem diretrizes para as mais diversas questões:

POLÍTICAS BSBIOS

Gestão
de Pessoas

Saúde,
Meio Ambiente,
Segurança
e Qualidade

Comercial

Risco
de Mercado

Gestão
de Resíduos
Sólidos
e Efluentes

Soja
a Fixar

Compras

Procedimentos
de Almoxarifado

Gestão
de Fornecedores
– Compras
e Serviços

Cadastro
de Materiais,
Clientes
e Fornecedores

Uso de Frota
De Veículos BSBIOS

Transporte

Código
de Conduta

Mudanças
Climáticas

Alçadas
de Aprovação
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GESTÃO DE RISCOS (G4-2, G4-45, G4-46)
A BSBIOS conta com uma Política de Gestão de Riscos
de Mercado, que formaliza princípios, objetivos, diretrizes
e responsabilidades, além de normativas que definem os
procedimentos e as responsabilidades.
A implantação dos processos de gestão de riscos é
realizada pela Diretoria Administrativo-Financeira, com
apoio das demais diretorias da companhia, com
acompanhamento do Comitê de Riscos de Mercado.

Assuntos de maior relevância são encaminhados à
Diretoria Executiva e reportados ao Conselho de
Administração.
Ainda, o ciclo de Gestão Estratégica de Riscos inclui a
identificação e revisão dos riscos da organização,
classificados em quatro classes: Estratégica, Financeira,
Compliance e Operacional. Abaixo os riscos identificados:

Risco exposição cambial;
Risco exposição das commodities;
Risco de exposição de preços de gordura animal;
Riscos com exposição às taxas de juros;
Riscos de exposição a outros fatores de mercados.
O mapa de Riscos da BSBIOS é revisado e atualizado
semestralmente, ou quando necessário, com aprovação
do Conselho de Administração, que - trimestralmente ou
semestralmente -, analisa os impactos, riscos e
oportunidades derivados de questões econômicas,
ambientais e sociais por meio de seus comitês de
assessoramento.
Cada um desses riscos potenciais é avaliado quanto à
sua probabilidade de ocorrência e o impacto que pode

gerar na organização. A consolidação destas avaliações
resulta no Mapa de Riscos da BSBIOS (G4-47).
A análise destes cenários de risco, objetiva atuar de
forma preventiva, evitando ou diminuindo impactos sobre
o negócio, sem comprometer o alcance dos objetivos
estratégicos traçados pela organização. Os riscos são
apresentados ao Comitê de Riscos de Mercado e, caso
solicitado, ao Conselho de Administração.

CONDUTA BSBIOS (G4-56)
A gestão da empresa é pautada na integridade e na
ética, tendo sido implementado, em 2016, o Código de
Conduta BSBIOS, com diretrizes para a prevenção e
enfrentamento da corrupção e práticas inapropriadas.
Ainda, elaborou diretrizes de gestão de riscos e mapeou a
corrupção como um risco à reputação da companhia.
O Código de Conduta da BSBIOS, lançado em
dezembro de 2016, tem procedimentos definidos, que
devem ser seguidos em todos os relacionamentos da
companhia, seja entre os profissionais, entre
colaboradores, jovens aprendizes, estagiários,
fornecedores, acionistas, clientes, consumidores,
prestadores de serviços, entidades de classe, governo,
comunidades ou sociedade, enfim, por todas as partes
interessadas. Nele estão contidas orientações que
versam desde condições seguras de trabalho a conflitos
de interesses (G4-56).
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COMITÊ DE CONDUTA
O Comitê de Conduta, composto por dois membros
(um do RH e outro da Controladoria), responde ao C.A. e à
Diretoria Executiva. Foi criado em dezembro de 2016 e
está construindo mecanismos adequados para dar o
devido tratamento às denúncias, de acordo com as

instâncias e os processos legais. Tais procedimentos
objetivam confiabilidade, transparência e
responsabilidade no trato das informações. Como o
Comitê é recente, não foi recebida nenhuma denúncia até
31/12/2016.

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO EM POLÍTICAS
E PROCEDIMENTOS À CORRUPÇÃO (G4-S04)
Como o Código e o Comitê de Conduta são recentes
não houve nenhum tipo de treinamento, somente a
divulgação de ambos. Bem como, a empresa não possui
nenhum indicador para reportar.
O Código foi entregue a todos os colaboradores e está
disponível no site da companhia. Em 2017, a meta é
treinar 100% da força de trabalho da BSBIOS, bem como

difundir o Código a fornecedores e clientes, além de
divulgar o Comitê de Conduta para o público interno e
externo.
Ainda serão criados mecanismos formais de
relacionamento e denúncia, além de e-mail específico já
existente (comitedeconduta@bsbios.com).

CANAIS DE RELACIONAMENTO (G4-49, G4-57, G4-58)
Sugestões, denúncias e reclamações efetuadas por
parte da equipe BSBIOS sobre conduta ética podem ser
feitas por meio de contato direto com o superior imediato
ou com o Comitê de Conduta, bem como pela intranet
e/ou por e-mail específico.
Os denunciantes têm garantia de sigilo absoluto e
anonimato, de acordo com o Código de Conduta. Após o
recebimento das denúncias, os casos são encaminhados
para a diretoria ou chefia imediata, que deliberam pela

apuração dos fatos, de acordo com as normas e
resoluções da companhia, e são passíveis de
penalidades, quando necessário.
O Comitê de Conduta é o responsável pela gestão dos
assuntos relacionados a comportamentos éticos. Todas
as sindicâncias abertas pela Companhia são avaliadas
quanto à sua possível relação com casos de corrupção
(G4-49).
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GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (G4-EC1 ao G4-EC9)
Desde seu surgimento, a BSBIOS não tem medido esforços para a atingir a sustentação orçamentária, objetivando
eficiência e qualidade em todos os processos internos, sem deixar de investir em operações e projetos de inovação.

2014

2015

2016

em milhares
de R$

em milhares
de R$

em milhares
de R$

Receitas

1.991.909

2.161.821

2.415.590

Valor Adicionado a distribuir

239.679

349.835

393.231

Impostos, taxas e contribuições

143,154

179.679

210.416

Municipais

185

210

438

Estaduais

93.735

116.894

141.766

Federais

49.234

62.575

68.212

Investimentos Realizados
Pela Empresa

6.334

10.565

9.385

Investimentos em Infraestrutura,
Construções e Instalações

1.880

1.636

210

Investimento em Tecnologia e
Operação Industrial

4.454

8.929

9.175

Desempenho Econômico BSBIOS

Fonte: DVA BSBIOS

As atividades continuam demonstrando sua
importância na economia regional, especialmente ao
estimular uma vasta rede de suprimentos, operando
diariamente com fornecedores dos estados onde atua,
em especial a agricultura familiar, gerando emprego e
renda nos municípios e região. Desta forma, contribui
efetivamente para o desenvolvimento local, estadual e
nacional, por meio do aumento da produtividade e
distribuição de riquezas no Rio Grande do Sul, Santa

Catarina e Paraná. Em contrapartida, em 2016, a BSBIOS
recebeu mais de R$125.678.732,61 de incentivo
financeiro do governo, via crédito presumido,
notadamente PIS/CONFINS e ICMS (G4-EC4).
Concomitantemente, atua em programas voltados à
área social (geração de emprego, renda e inclusão social),
incluindo o Jovem Aprendiz e outros, conforme descrito
nos capítulos Investimentos Sociais e Equipe BSBIOS,
respectivamente (G4-EC8, G4-DMA).

INVESTIMENTOS (G4-EC7, G4-DMA)
No orçamento de 2017, a BSBIOS pretende investir R$
9.971.862,00, sendo R$7.460.000,00 a serem aplicados
em equipamentos e tecnologia para ampliação e aumento
da capacidade das plantas de biodiesel e R$
2.511.826,00 destinados à aquisição de equipamentos
em geral, edificações e tecnologia da informação.
Os investimentos em equipamentos e tecnologia, com
objetivo de expansão da capacidade, visam adequar a

empresa ao crescimento do mercado, com a chegada do
B9 e B10, tornando-a mais competitiva tanto em escala
como em redução de insumos do processo, graças às
novas tecnologias. Com isso, a companhia reafirma sua
crença no Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel – PNPB e se capacita ainda mais para atender
ao mercado de biodiesel, notadamente em expansão (G4EC7, G4- DMA).
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INOVAÇÃO
As novas tecnologias são pontes para processos cada
vez mais qualificados e seguros. Assim, investem em
projetos de pesquisa e no desenvolvimento de novos
negócios que possam gerar benefícios para a empresa e
para a sociedade.

Em 2016, foram investidos R$5.633.672,02 em
projetos de novas tecnologias, em eficiência energética e
energias renováveis. Com isso, mantém a posição de
inovadores no setor, promovendo avanços tecnológicos e
de processos, em contínuo aperfeiçoamento.

Demonstrativo Investimentos 2016

categoria

valor

Novas Tecnologias

780.847,40

Eficiência Energética

2.887.925,85

Outros

1.964.898,77

Total

5.633.672,02

INOVAÇÃO: GANHOS NA ETAPA DE FILTRAÇÃO
Diminuir o consumo de insumos, junto à redução
de custos, ganhos ambientais e operacionais fazem
parte da rotina da BSBIOS. Veja-se o trabalho
realizado no ano de 2016, no sentido de reduzir a
utilização de meio filtrante na etapa de filtração da
matéria-prima, no pré-tratamento. O meio filtrante é
um material sólido em pó, com propriedades
adsorventes, que auxiliam na remoção de impurezas
indesejadas para a produção do biodiesel. Com essa

ação, além da queda de custo de 74%, associada à
redução no consumo do meio filtrante, foi abatido em 50%
o volume de resíduo gerado na etapa de filtração. Com o
aumento no tempo de campanha do filtro, houve também
otimização no processo de limpeza, reduzindo o consumo
de água utilizada para a limpeza e a consequente queda no
volume de águas residuais. Ainda, diminuição na
movimentação de sacarias de meio filtrante, com ganhos
ergonômicos e redução da geração de embalagens vazias.

INOVAÇÃO: AGREGAÇÃO DE VALOR À SUBPRODUTOS
Anualmente, enfrentávamos dificuldades na
obtenção de gordura animal nos meses mais frios,
bem como na aquisição de matérias-primas, o que
gera preocupação quanto às ofertas, e também no
que tange à viabilidade econômica. Em meados de
2015, desafiamos uma empresa a agregar valor a
alguns subprodutos e, durante aproximadamente um
ano, firmou-se uma parceria entre as equipes para o
aprimoramento do processo químico chamado de
glicerólise.
O objetivo foi transformar os subprodutos oleína e
ácido graxo em um óleo neutro, novamente. Com esse
processo, foi possível incorporá-los como matériaprima no processo de produção de biodiesel,
reduzindo o volume de compras de óleo de soja e/ou
gordura animal e, assim, otimizando custos.
Em um ano, essa operação apresentou expressiva

economia no custo de aquisição de matérias-primas para a
unidade de Marialva/PR, contribuindo para
sustentabilidade financeira do negócio e produzindo
aproximadamente 1,5% de biodiesel de segunda geração,
pois a oleína processada é oriunda da produção de
biodiesel por transesterificação.

INOVAÇÃO: T.I. VERDE
O setor de tecnologia da BSBIOS preza pelo
desenvolvimento de novas tecnologias e pela
otimização de hardwares e softwares, com o intuito de
reduzir custos e oferecer recursos menos complexos e
mais gerenciáveis.
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Uma das ações estratégicas foi a modernização do
Data Center, localizado na Matriz, com área de 20m². O
projeto foi iniciado em 2010 e até o final de 2016 o uso de
energia elétrica no Data Center foi otimizado em 62%.
Contribuíram para isso a renovação tecnológica de
equipamentos e o uso da virtualização para os servidores.
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RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE VALOR (G4-HR1)
Atentos à responsabilidade junto aos parceiros de
negócio, a companhia procura continuamente melhorar
processos e construir possibilidades de inclusão social,
de respeito ao meio ambiente e de clareza em todas as
ações corporativas, expandindo essa perspectiva para
toda a cadeia produtiva.

Neste processo de relato, as informações da cadeia
de valor não foram reportadas detalhadamente devido à
ausência de mecanismos de controles de gestão
necessários para segregar tais informações. Contudo, há
expectativa de implementar, no próximo ano, a gestão
necessária junto aos fornecedores (G4-DMA).

A CADEIA DE VALOR BSBIOS (G4-12)
A cadeia da BSBIOS envolve o fornecimento de grãos,
a produção e a distribuição de biocombustíveis e
alimentos.
Objetivando confiança na relação e o reconhecimento
de que os fornecedores são primordiais para a operação
do negócio, dispomos da Cartilha de Política de Compras,
que explicita o compromisso existente na relação entre a

BSBIOS e seus parceiros, indicando a necessidade de
obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, probidade
administrativa e atendimento às diretrizes estabelecidas
pelo Código de Conduta Ética, que apresenta cláusulas
relacionadas a direitos humanos, práticas trabalhistas e
de um trabalho decente e anticorrupção.

SELEÇÃO (G4-S07, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN32, G4-EN33)
Os fornecedores - incluindo os de grãos, gordura
animal e químicos de processo - e prestadores de serviço
- limpeza, segurança, transporte e manutenção são
selecionados após cumprirem as exigências enumeradas
na ficha cadastral, onde se encontram as orientações
gerais para registro, normativas internas e legislação
ambiental, entre outras normas aplicáveis.
Atualmente, conta com 180 fornecedores de grãos,
50 de gordura animal, 30 de químicos de processo, 919
fornecedores de materiais e, aproximadamente, 511
prestadores de serviços e 51 fornecedores de produtos
químicos. O registro de novos fornecedores e novos
materiais são implementados por meio de parcerias que
permitem o desenvolvimento, o aprimoramento e a
certificação de produtos.

Os fornecedores potenciais são identificados pela
participação em congressos, reuniões, encontros com
representantes comerciais e visitas técnicas a outras
empresas do setor, e também por meio de contatos
telefônicos e e-mails.
A BSBIOS tem critérios de seleção, de manutenção,
avaliação e de desligamento de fornecedores. Para os
fornecedores de soja, aplica-se a política de soja a fixar.
Assim, são apresentadas oportunidades para
fornecedores potenciais, a fim de obter melhor qualidade
e custo de matéria-prima, bens e serviços contratados.
São levados em consideração critérios de legalidade,
saúde financeira das companhias, logística, conformidade
ambiental e social, diretrizes de órgãos reguladores,
dentre outros.

CANAIS DE RELACIONAMENTO (G4-EC7)
A companhia mantém diversos canais de
comunicação com os fornecedores: BSNet, telefones,
correio eletrônico direto, correio comum e folhetos. Nos
canais citados, são repassadas orientações gerais para
cadastro, normativas internas, políticas e legislação.
A política de Compras e Serviços, salienta o
compromisso na relação existente entre a BSBIOS e seus

parceiros, indicando a importância da obediência aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, isonomia, probidade
administrativa e atendimento das diretrizes estabelecidas
no Código de Conduta, que apresenta cláusulas
relacionadas a direitos humanos, práticas trabalhistas e
de um trabalho decente e anticorrupção.

CONTRATOS (G4-HR5, G4-HR6, G4-LA14, G4-LA15)
Ainda que não haja registro dos fornecedores e
prestadores de serviços causadores de impactos em
direitos humanos na cadeia produtiva, há em todos os
contratos assinados uma cláusula que assegura o
comprometimento quanto ao respeito à legislação
ambiental, às condições de segurança adequadas à
realização do objeto contratado, bem como o
compromisso de seguir os princípios da responsabilidade
socioambiental, tais como: jamais utilizar trabalho infantil,
escravo, degradante, análogo ao escravo; jamais

consentir na exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias; evitar condições insalubres ou
qualquer outra que transgrida as normas que regulam a
matéria.
Caso sejam identificadas irregularidades nas
inspeções, o fornecedor ou o prestador de serviço é
notificado e, não havendo solução de tais pendências,
poderá receber advertências, suspensão, rescisão
contratual e processo judicial, dependendo da gravidade
do ato.
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Nesse contexto, é exigida em todos os contratos uma
declaração da proponente de que se encontra em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
diz respeito ao trabalho infantil e à observância das
vedações estabelecidas pela Lei nº 10.097/2.000, ou
seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de catorze anos.
Assim, todos os fornecedores devem apresentar
certidões de regularidade junto ao Ministério do Trabalho,
pois seu pagamento só é efetuado mediante

apresentação de tais documentos referentes ao FGTS,
INSS e outras, assegurando, assim, o cumprimento das
obrigações trabalhistas e fiscais pela empresa
contratada.
Também são realizadas inspeções externas para
avaliar a qualidade e a procedência dos materiais
adquiridos observando, entre outros critérios, a sua
origem, para evitar a aquisição de produtos “piratas” ou
falsificados. Também é observado o cumprimento das
especificações e normas técnicas, das normas de
segurança e da legislação trabalhista, de acordo com as
diretrizes já descritas.

PROGRAMA DE ENGAJAMENTO
DE FORNECEDORES (G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6)
Consciente da importância no mercado, sobretudo como indutores de desenvolvimento e com o objetivo de
estreitar ainda mais a relação de parceria com seus colaboradores, a empresa possui comunicação de forma aberta
com as empresas contratadas, visando receber ideias e melhorias no processo.
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EQUIPE BSBIOS
NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS DISCRIMINADOS
CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO (G4-10, G4-HR3, G4-LA1, G4-LA12, G4-LA13)
Número de empregados efetivos por gênero nas unidades de Passo Fundo/RS e Marialva/PR:
Passo Fundo/rs

marialva/pr

13,6
%

Total: 260

Total: 234

2015

2016*

88,6
%

%

%

%

86,4

79,6

76
,5

%

77,4

%

%

Total: 270

2016

2015

13,3%

20,
1%

23
,5

%

2014

2016

2015

22,
6

86,7

2014

Total: 98

Total: 96

Total: 90

unidades de originação
2014

total (pf+mrv+unidades)

83
,

83,
1%

1%

Total: 119

Total: 0

Total: 119

2014

2015

2016

Masculino

394

379

267

Feminino

94

96

57

*Em 1º de julho de 2016 foram encerradas as operação nas unidades de originação.
homens

mulheres

Número de empregados terceirizados, por gênero, região e função nas unidades de Passo Fundo/RS e Marialva/PR:
Passo Fundo/rs

higienização

vigilância

Restaurante

Jardinagem

transporte

100%

100%

100%

100%

100%

Total: 8

Total: 12

Total: 6

Total: 2

Total: 6

Total: 14 Mulheres e 20 Homens
marialva/pr

higienização

vigilância

Restaurante

Jardinagem

transporte

100%

100%

100%

100%

100%

Total: 6

Total: 6

Total: 3

Total: 4

Total: 6

75 %

25%

ManutENÇÃO

Total: 4

Total: 10 Mulheres e 20 Homens
homens

mulheres

É importante destacar que esse número não considera as unidades de originação.
Nos anos de 2014, 2015 e 2016, não houve mudanças significativas no quadro de terceiros fixos, quanto ao gênero.
Todos os empregados com contrato de trabalho por tempo indeterminado estão abrangidos pelo Acordo Coletivo de
Trabalho entre a empresa e os sindicatos da categoria (G4-HR4).
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JOVEM APRENDIZ

Jovem

AP R E ND I Z

Em atendimento à Lei 10.097/2000, o programa
Jovem Aprendiz oportuniza o primeiro emprego para
jovens, que são selecionados e frequentam um curso
preparatório de práticas administrativas no Senai CIEE e,
após esse período, passam a frequentar a empresa no
contraturno escolar.
Dona Clair de Fátima Vieira, mãe da Jovem Aprendiz,
Daiane Vieira, afirma que está segura em deixar sua filha
trabalhando na BSBIOS. "Todos foram bem acolhidos e

bem tratados, aqui ela vai ganhar experiência, é uma
grande oportunidade,” frisou ela.
Os jovens aprendizes da BSBIOS têm entre 15 e 22
anos, e ficam na empresa realizando trabalhos
administrativos, sendo reavaliados periodicamente pela
instituição de ensino e pela empresa. Recebem também
vale transporte, vale refeição, FGTS, seguro de vida, 13º
salário e férias.

Passo Fundo/rs

marialva/pr

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Total: 0

Total: 5

75 %

60 %

5 7%

50%

Total: 6

%

Total: 5

%
40

50%

%
34

Total: 7

40
%

52

Total: 4

homens

mulheres

AMBIENTE DE TRABALHO (G4-11, G4-LA12)
A BSBIOS procura mostrar aos seus colaboradores
que o salário é uma função agregada de motivação e
procura utilizá-lo como um instrumento a mais na
compatibilização dos objetivos organizacionais e
pessoais. Trabalha com uma estrutura de cargos e
salários, que leva em consideração o equilíbrio interno e
externo. A pesquisa salarial é uma prática utilizada pela
BSBIOS. Trata-se de um estudo sobre a competitividade
salarial e os benefícios praticados por outras empresas
no mercado. Os dados obtidos nesta pesquisa são
utilizados como base para a política salarial da
companhia.

A BSBIOS é reconhecida no mercado como uma
empresa atrativa pelo pacote de remuneração,
oferecendo benefícios diferenciados, com o objetivo de
reter talentos e melhorar a qualidade de vida dos
colaboradores. Dentre os benefícios, pode-se citar o
serviço de restaurante, que oferece alimentação
saudável, com mais de uma opção de cardápio;
transporte diferenciado, que atende os colaboradores em
várias rotas, de acordo com sua residência, por meio de
frota de veículos terceirizada; Plano de Saúde e Plano
Odontológico, com abrangência nacional, o qual
contempla cônjuge e filhos; seguro de vida em grupo para
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todos os colaboradores; empréstimo consignado com
desconto em folha de pagamento e convênios com
farmácias. Também tem convênios com universidades,
objetivando incentivar a busca pelo conhecimento e área

de lazer, onde os colaboradores podem usufruir de pufs
para descanso e televisão durante o intervalo das
jornadas de trabalho. Os benefícios citados são
contemplados em ambas as unidades da companhia.

Benefícios concedidos para Passo Fundo/RS e Marialva/PR (G4-LA2)
Transporte
Terceirizado

Refeitório

Plano
de Saúde

Plano
Odontológico

Seguro
de vida

Empréstimo
consignado

Convênio
farmácia

Convênio com
universidades

Área
de lazer

A empresa tem uma baixa taxa de rotatividade de seus trabalhadores, e a relação do passivo trabalhista em relação à
folha de pagamento é menor que 1%.

2014

2015

2016

Turnover (média do ano)

2,34%

2,00%

1,80%

Proporção do passivo trabalhista em relação à folha de
pagamentos

0,02%

0,18%

0,24%

O número de reclamações sobre as práticas trabalhistas apresentadas, dirigidas e resolvidas por meio de
mecanismos foi de 13 em 2014, 8 em 2015 e 10 em 2016. (G4 - LA16)

QUADRO FUNCIONAL (G4-LA12)
Objetivando um ambiente de trabalho atrativo,
equânime e sereno, em outubro de 2016 foi aplicada
pesquisa de clima da BSBIOS, que é realizada a cada dois
anos.
A pesquisa de clima organizacional é um instrumento

de gestão voltado para a análise do ambiente interno e
visa mapear e retratar os aspectos críticos que
configuram o momento motivacional dos colaboradores
da BSBIOS por meio da apuração de seus pontos fortes,
deficiências, expectativas e aspirações. Foram avaliados:

Estrutura: Ambiente Físico,
Equipamentos e Tecnologia;

Segurança no Trabalho;

Qualidade de Vida;

Relacionamento: entre as Áreas,
Colegas e Líderes;

Comunicação;

Reconhecimento e
Crescimento interno;

Treinamento e Desenvolvimento;

Remuneração e Benefícios;

Gestão;

Engajamento e Pertencimento.

RESPOSTAS:
Engajamento e
Pertencimento.

Remuneração e
Benefícios;

Treinamento e
Desenvolvimento;

98% “excelente”
e “bom”, dos
entrevistados
sentem orgulho
em trabalhar
na BSBIOS.
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79% de respostas 78% com respostas
“excelente” e “bom”.

“excelente” e “bom”.

A pesquisa evidenciou a satisfação dos colaboradores
e o contentamento em todos os blocos avaliados.
Apesar do percentual de respostas “excelente” e
“bom” ter prevalecido, a organização entendeu que há
oportunidade de melhoria em todos os quesitos
avaliados. Pensando nisso, a BSBIOS criou um comitê de
colaboradores, formado por representantes de várias
áreas, com o objetivo de analisar e sugerir ações de
melhoria. Os integrantes têm a responsabilidade de
disseminar as informações para todas as áreas da
companhia. Reuniões por setores também são realizadas,
com o objetivo de melhorar os aspectos específicos de
cada área.

2016

Além de criar um canal de comunicação com os
colaboradores e identificar aspectos que impactam no
ambiente de trabalho, a ferramenta eleva o índice de
motivação, pois nesta ação está a mensagem: "queremos

ouvir você" e, consequentemente, a crença na empresa
eleva-se, o que foi evidenciado na pesquisa através do
bloco engajamento e pertencimento.

SAÚDE E SEGURANÇA (G4-LA5,G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8)
Para a BSBIOS, a vida é um valor, e este valor está
expresso na política de Saúde, Meio Ambiente, Segurança
e Qualidade - SMSQ e, por meio dela, cuida e intervém
preventivamente para que todos a sigam corretamente.
Existe uma área específica, ligada à diretoria da empresa,
responsável por indicadores e metas próprias para Saúde
e Segurança do Trabalho – SST.
As diretrizes da política são aplicadas a toda força de
trabalho, bem como para os fornecedores que,
necessariamente, precisam se adequar a ela. Por possuir
atividade enquadrada com Grau de Risco 3, em que a
graduação de maior risco é a 4, conta em todas as
plantas, com brigada de incêndio, plano de
contingência/emergência, rota de fuga e realiza
periodicamente treinamento sobre o tema.
Ainda, há processos de integração e treinamento
também para terceiros e prestadores de serviços com
objetivo de repassar as medidas de segurança
implementadas, visando à preservação da saúde e à
integridade física, cuidados com o meio ambiente e com
as instalações. Critérios específicos que abordam itens
relacionados à segurança do trabalho são levados em
consideração também na contratação de prestadores de
serviços.
São ministrados treinamentos para colaboradores,
com o objetivo de habilitá-los para o desenvolvimento de
atividades específicas com segurança. Exemplos disso
são as capacitações que tratam do tema Manuseio de

Produtos Químicos, Trabalho em Altura, Trabalho em
Espaço Confinado, Uso de EPIs e outros que fazem parte
da Matriz de Treinamentos da Empresa.
Campanhas de Sensibilização voltadas à saúde do
colaborador também fazem parte das ações
desenvolvidas pela Área de Segurança. Essas atividades
envolvem: Outubro Rosa, Novembro Azul, Testes e
Orientação sobre Hepatite, o Programa Peso Saudável,
desenvolvido na matriz a partir deste ano; Orientações
sobre DSTs e entre outras.
O Programa Peso Saudável reuniu um grupo de
colaboradores com sobrepeso, tendo adesão voluntária.
Por meio de orientação nutricional, incentivou a mudança
de hábitos alimentares e o estilo de vida. Em seis meses
de Programa, o grupo de participantes eliminou 89Kg.
Esse é um projeto piloto desenvolvido em parceria com o
Curso de Nutrição da Universidade de Passo Fundo - UPF.
A BSBIOS também mantém todos os documentos
legais relativos à Saúde e à Segurança do Trabalho (SST)
atualizados e completos, como: Relatórios de Saúde
Ocupacional, Análise de Riscos Ambientais, Relatórios de
Incidentes e Acidentes, entre outros.
Igualmente, são monitorados e registrados acidentes
em todas operações, quando ocorrem, com o objetivo de
minimizar riscos para os colaboradores e para a
população, atendendo aos requisitos e Normas de
Segurança:

NR 01 NR 02 NR 03 NR 04 NR 05 NR 06 NR 07 NR 09
Disposições
Gerais;

Inspeção
Prévia;

Embargo
ou Interdição;

Eng. de
Segurança e
em Medicina
do Trabalho;

Equipamentos Programas de Programas de
Comissão
de Proteção
Controle
Prevenção de
Interna de
Médico de
Riscos
Prevenção Individual – EPI;
Saúde
Ambientais;
de Acidentes;
Ocupacional;

NR 11 NR 12 NR 13 NR 15 NR 16 NR 17 NR 20 NR 21
Máquinas e
Transporte,
Movimentação, Equipamentos;
Armazenagem
e Manuseio
de Materiais;

Caldeiras e
Vasos de
Pressão;

Atividades e
Operações
Insalubres;

Atividades e
Operações
Perigosas;

Ergonomia;

Líquidos
Combustíveis e
Inflamáveis;

Trabalho a
Céu Aberto;

NR 23 NR 24 NR 25 NR 26 NR 28 NR 33 NR 35
Proteção
Contra
Incêndios;

Condições
Sanitárias e
de Conforto
nos Locais de
Trabalho;

Resíduos
Industriais;

Sinalização
Fiscalização e
de Segurança; Penalidades;

Segurança e
Saúde no
Trabalho em
Espaços
Confinados;

Trabalho em
Altura.
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O registro de acidentes e incidentes segue os critérios
estabelecidos na ABNT NBR 14280/2001 /Cadastro de
Acidentes de Trabalho/Procedimentos e Classificação.
Também cumpre com as demandas relacionadas na NR
04/Serviços Especializados em Engenharia de Segurança

e em Medicina do Trabalho. A BSBIOS leva em
consdideração o TFCA / Taxa de Frequência de Acidentes
com Afastamento, como indicativo para as ações a serem
implementadas em SST.

tfca 2014

tfca 2015

tfca 2016

6,91

7,34

3,37

Dentre os três anos analisados, o ano de 2016 apresentou a melhor taxa, com registro de 2 acidentes com
afastamento, em comparação com os 5 acidentes registrados em 2015 e 2014 (G4-LA6).
Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e número de óbitos
relacionados ao trabalho. (G4- DMA G4-LA6)

Unidade
de
medida

2014

2015

2016

Homens: Taxa de acidentes

%

8,54

9,17

4,06

Homens: Taxa de doenças ocupacionais

%

0

0

0

Homens: Taxa de dias perdidos

%

170,78

88,00

478,80

Homens: Taxa de absenteísmo

%

0,15

0,08

0,42

Homens: Taxa de fatalidades

%

0

0

0

Em relação às mulheres não foram registradas nenhuma lesão, doença ocupacional, dias perdidos, absenteísmo
ou óbito relacionado ao trabalho. Já quanto à terceirizados, temporários ou parciais não há dados disponíveis.

DIVERSIDADE (G4-LA12, G4-LA13)
A BSBIOS busca oferecer igualdade de
oportunidades, em um ambiente de trabalho inclusivo,
para promover a diversidade. Atua sobre três grupos:
mulheres, Jovens Aprendizes e Pessoas com Deficiência.
É responsável pela contratação de um número
expressivo de mulheres: atualmente são 57 profissionais
atuando nas mais variadas áreas, do Conselho de
Administração à produção, e representam 40% do efetivo
em relação aos trabalhadores homens. Elas exercem
cargos de destaque, como conselheiras, gerentes,

coordenadoras, líderes e facilitadoras, entretanto, não
ocupam posições na diretoria executiva. A busca por
espaços e oportunidade é uma busca contínua.
Por outro lado, essa diferença salarial entre mulheres
e homens vem diminuindo ao longo dos anos. O salário
médio dos homens, em 2016, se comparado ao ano
anterior, teve um aumento de 4,17% e o salário médio da
mulher cresceu 6,7%, diminuindo a diferença entre os
gêneros.

Variação Salarial

2014

2015

2016

Mulheres (%)

6,14%

7,42%

6,7%

Homens (%)

2,97%

4,90%

4,17%

Quanto ao apoio às mulheres que saem de licença maternidade, a empresa tem melhorado a sua taxa de retenção
(G4-LA3).
Numero total de empregadas em
licença-maternidade

Número total de empregadas que
retornaram ao trabalho depois do
encerramento da licença-maternidade

Número total de empregadas que
retornaram de licença-maternidade
E que estavam empregadas doze meses
após retornarem ao trabalho

Taxa de retenção de empregados que
receberam licença-maternidade

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Total: 5

Total: 4

Total: 5

Total: 5

Total: 4

Total: 5

Total: 1

Total: 0

Total: 3

Total: 20

Total: 0

Total: 60
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Quanto à faixa etária, tem uma força de trabalho jovem: 40% tem até 30 anos, e 50% tem entre 30 e 50 anos, como
mostra o quadro a seguir.

Empregados de acordo com faixa etária, em relação ao total de empregados:
até 30 anos

49,01%

45,2%

41,6%

entre 30 e 50 anos

47%

48,7%

51,7%

acima de 50 anos

3,93%

6%

6,7%

acima de 65 anos

0%

0,1%

0,7%

Empregados com deficiência em relação
ao total de empregados:
2014

2015

2016

2,95%

3,04%

3,49%

Não há a declaração por parte dos
colaboradores da BSBIOS em relação à raça e
etnia, e não foram registrados casos de
discriminação.

*a cota exigida para empresas entre 200 a 500
empregados é 3%

DIREITOS HUMANOS (G4-HR1)
A sociedade civil tem lutado, cada vez mais, para que
as empresas se posicionem sobre as normas de direitos
humanos. Muitas iniciativas de responsabilidade social
corporativa são realizadas, com uma abordagem mais
humana e que reconheça os impactos sociais e
ambientais na vida das pessoas.
Parte das ações das corporações dizem respeito ao
combate ao trabalho infantil, trabalho escravo ou análogo
na cadeia produtiva. Na BSBIOS, o tema é transversal,
mas ainda se encontra em fase embrionária. Tem como

desafio, para os próximos anos, instituir programa de
gestão focado nos Direitos Humanos e desenvolver ações
de empoderamento.
Mesmo sem um sistema estabelecido formalmente,
cerca de 1% dos contratos possuem cláusulas em relação
aos direitos humanos. Em 2016, a companhia não
recebeu nenhuma denúncia sobre desrespeito aos
direitos humanos em seus contratos. A BSBIOS tem por
desafio implantar política que trate do assunto em 2017.

TRABALHO INFANTIL (G4-HR5)
O trabalho infantil, no Brasil, persiste como um grande
problema social. Milhares de crianças ainda deixam de ir
à escola e ter seus direitos preservados, pois trabalham
desde a mais tenra idade na lavoura, no campo, nas
fábricas ou em casas de família, em regime de
exploração, quase de escravidão, já que muitos deles não

chegam a receber remuneração alguma.
A BSBIOS é veementemente contra o trabalho infantil
e, tem o compromisso de garantir que as crianças tenham
o direito à escola e à infância. Assim, não pratica e
orienta para que sua cadeia produtiva não tenha práticas
de trabalho infantil, exceto na condição de Aprendiz.

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO (G4-HR6)
O código penal brasileiro, em seu artigo 149,
caracteriza o trabalho análogo ao de escravo como:
“condições degradantes de trabalho, incompatíveis com a
dignidade humana, caracterizadas pela violação de
direitos fundamentais que coloquem em risco a saúde e a
vida do trabalhador, jornada exaustiva, sobrecarga de
trabalho que acarreta danos à sua saúde ou risco de
vida, trabalho forçado (manter a pessoa no serviço
através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças e
violências físicas e psicológicas) e servidão por dívida
(fazer o trabalhador contrair ilegalmente um débito e
prendê-lo a ele)”.
O tema é recorrente em relatórios de sustentabilidade,

refletindo as ações das corporações para atender às
reinvindicações da sociedade, que prima e busca pela
qualidade de vida com dignidade e direitos a todos.
Assim, ainda que não se tenha sistema de gestão
apropriado, nos processos, a corporação procura verificar
e interferir na cadeia produtiva e de valor para que não
haja manifestação de nenhuma espécie no que concerne
ao trabalho escravo, forçado ou análogo. A BSBIOS possui
políticas que indicam a necessidade de comprovação de
documentos que demonstrem a regularidade fiscal,
trabalhista e de segurança dos fornecedores, reforçando
assim a contrariedade a prática do trabalho forçado ou
análogo.
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AÇÕES AMBIENTAIS
GOVERNANÇA DAS AÇÕES RELACIONADAS ÀS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS - COMPROMISSO COM A PRESENTE E AS FUTURAS
GERAÇÕES (G4-EN1 ao G4-EN26)
A BSBIOS possui um mapeamento dos tipos e
quantidades de combustíveis fósseis ou não renováveis,
como carvão, diesel, gasolina, gás natural, dentre outros
que utiliza em seu processo produtivo.

Concomitantemente, estabelece mapeamento dos
tipos de combustíveis renováveis, como o cavaco e
outros, que utiliza em seu processo de produção e
implementa ações em suas operações que visam reduzir
as emissões atmosféricas. Dentre elas podemos citar:

Filtro manga para captação de material particulado nas caldeiras de Passo Fundo;
Moega supressora de pó no carregamento de casca de soja a granel em Passo Fundo;
Filtro manga para captação de pó nos túneis da Área de Recebimento e Armazenagem de Grãos, em Passo Fundo;
Filtro manga para captação de pó nas peneiras de pré-limpeza da área de Recebimento e Armazenagem de Grãos,
em Passo Fundo;
Filtro manga para captação de pó na área de Preparação, em Passo Fundo.

Outrossim, as emissões de dióxido de carbono,
sequestrado pela cultura da soja são relevantes na
redução GEES. Até 2015, a BSBIOS calculava esta
redução comparando o resultado com o uso do
combustível fóssil. A companhia também estimula a
cadeia de suprimentos a adotar medidas de redução de
emissão de Gases de Efeito Estufa, por meio da utilização
do modal ferroviário e também proporciona, via BSNET, a
comunicação e a logística online, contribuindo assim para
a redução para consumo de papel e tinta. Além da ação
focada na Conscientização Ambiental, reduzimos também
os custos financeiros. O comitê de Redução de Custos

aprovou a proposta quanto à substituição da solução de
Outsourcing de Impressão, o que proporcionou reduzir
uma quantidade bastante significativa de impressões
(500 mil folhas ano, entre 2015 a 2016).
Por meio da entidade de classe que a representa –
Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil APROBIO, a empresa financia a produção de trabalhos
públicos sobre as transformações do clima e reforça seu
compromisso notório de engajamento em atividades que
influenciem, direta ou indiretamente, políticas públicas
para mudanças climáticas.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
COMPROMISSO COM A VIDA (G4-EN15 ao G4-EN21 e G4-EN29 ao G4-EN31)
A BSBIOS, sendo uma empresa ligada à cadeia do
Agronegócio, conhece os prejuízos decorrentes dos
impactos das mudanças climáticas em seu negócio, já
que a principal matéria-prima utilizada na produção do
Biodiesel depende do campo. Baixas produtividades de
soja decorrentes da falta ou excesso de chuvas
influenciam diretamente na oferta de matéria-prima para
a indústria.
No ano de 2013, buscando ampliar seu mercado de
atuação na comercialização de biodiesel, a Empresa se
preparou para a exportação de Biodiesel. Para tal,

capacitou sua equipe interna para obtenção do ISCC Plus
Certificate e Certificate according to the Renewable
Energy Directive. Um dos tópicos para a conquista dos
certificados considerou o cálculo das emissões baseado
nos Critérios do ISCC – ISCC 205 GHG Emissions
Calculation Methodology and GHG Audit. Durante o
período de vigência dos certificados – 13/01/2014 a
12/01/2016 - a Empresa demonstrou redução em suas
emissões em comparação com o valor padrão definido
pelo RED (Renewable Energy Directive 2009/28/EC) para
emissão de Combustível Fóssil.

83,8g CO2eq/MJ

83,8g CO2eq/MJ

83,8g CO2eq/MJ

30,6436g CO2eq/MJ

29,8230g CO2eq/MJ

33,2246g CO2eq/MJ
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O resultado obtido no ano de 2015 demonstra que os
investimentos realizados com o objetivo de reduzir o
consumo de químicos, de vapor e de energia elétrica,
contribuíram para a redução das emissões no processo
de produção. Em 2016, alguns valores default do
ISCC205 - GHG Emissions Calculation Methodology and
GHG Audit foram revisados, incluindo o metanol utilizado
no processo de produção de Biodiesel. Esta revisão trouxe
impacto nos resultados do Ano de 2016.

A Empresa decidiu por não dar continuidade à
manutenção da certificação do ISCC, visto que concentrou
sua comercialização de Biodiesel no mercado interno,
motivada pelo aumento da mistura Biodiesel/Diesel
anunciada pelo Governo Federal. Desde janeiro de 2016
não é mais certificada, entretanto ainda é empregada a
metodologia de cálculo das emissões de GES.
A empresa não segue o GHG Protocol para mensurar
as suas emissões de GES.

USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS
ÁGUA (G4-EN8 ao G4-EN10 e G4-EN22 ao G4-EN26)
Monitorar o consumo de água é uma das práticas da BSBIOS, assim como buscar por tecnologias de processos e
de tratamento da água de uso industrial que reduzam as perdas e, consequentemente, o volume captado. Essa prática
é comprovada pelos resultados abaixo:
Planta Marialva/PR
Consumo de água – Litros

Produção de Biodiesel – m³

Performance – litros de água/m³ de biodiesel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

78.468.000

93.739.000

133.410.000

177.935

196.532

196.832

441

477

678

O aumento no consumo de água da Unidade de
Marialva está ligado ao aumento do processamento de
Gordura Animal para abastecimento da Planta de
Biodiesel. Ainda que haja aumentado o consumo de água
em função do aumento de demanda de vapor, o volume
de gordura animal consumido agrega valor a este
subproduto do segmento de carnes. Uma vez que se torna
Consumo de GORDURA ANIMAL – TON

subproduto com valor agregado, a gordura animal deixa
de ser um resíduo de difícil destinação, para se tornar
uma matéria-prima do segmento de produção de
biodiesel.
Os dados abaixo demonstram o aumento gradativo no
consumo de gordura animal pela Unidade:

Produção de Biodiesel – m³

UTILIZAÇÃO DE GORDURA ANIMAL – KG/m³
de biodiesel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

55.615

72.547

69.346

177.935

196.532

196.832

313

369

352

Planta Passo Fundo/RS
Consumo de água – Litros

2014

2015

339.864.730 364.094.930

Produção de Biodiesel – m³

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

358.964.170

136.496

173.853

198.793

2.490

2.094

1.805

Mesmo havendo consumo de água também no
processo de esmagamento em Passo Fundo, para fins de
cálculo e comparação entre os anos, foi considerado este
volume como sendo usado somente na produção de
biodiesel.
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Performance – litros de água/m³ de biodiesel

Monitorar o volume de geração de efluentes e águas
residuais também é uma prática da Empresa. Os números
abaixo demonstram a preocupação da companhia em
aumentar sua produção, sem acrescer o impacto ao meio
ambiente (G4-EN22, G4-DMA):

2016

Planta Marialva/PR (G4-EN22 ao G4-EN26)
Consumo de EFLUENTES GERADO – Litros

Produção de Biodiesel – m³

Performance – litros de EFLUENTES/m³
de biodiesel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

ND

34.752.000

26.557.200

ND

196.532

196.832

ND

177

135

Planta Passo Fundo/RS (G4-EN22 ao G4-EN26)
Consumo de EFLUENTES GERADO – Litros

Produção de Biodiesel – m³

Performance – litros de EFLUENTES/m³
de biodiesel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

ND

60.757.320

62.486.840

ND

173.853

196.793

ND

349

314

Mesmo havendo geração de efluentes também no processo de esmagamento em Passo Fundo, para fins de
cálculo e comparação entre os anos citados foi considerado este volume como sendo gerado somente pelas plantas
de biodiesel.

USO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS SOBRE OS
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E A BIODIVERSIDADE:
ÁGUA (G4-EN8 ao G4-EN10 e G4-EN11 ao G4-EN14 e G4-EN29)
Unidade de
medida

2014

2015

2016

Água de superfície

m³

sem captação

sem captação

sem captação

Água subterrânea

m³

418.332

457.834

492.374

Água de chuva

m³

sem captação

sem captação

sem captação

Efluentes

m³

ND

95.509

89.044

Abastecimento municipal
de água

m³

não utiliza

não utiliza

não utiliza

Volume total de água descartada

m³

idem campo
efluentes

idem campo
efluentes

idem campo
efluentes

Volume total de água reutilizada pela
organização

m³

ND

ND

ND

Número total de fontes de água
impactadas

m³

7

7

8

USO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOSSOBRE OS
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E A BIODIVERSIDADE:
ENERGIA (G4-EN3 ao G4-EN7 e G4-EN11 ao G4-EN14)
A energia é indispensável nos processos produtivos da
BSBIOS, sendo a energia elétrica e a energia térmica
geradas pelo vapor as principais formas de energia
utilizadas. Na geração de vapor é utilizado cavaco de
madeira (biomassa) como combustível nas caldeiras.
Essa Biomassa é composta basicamente por pinus e
eucalipto provenientes de comerciantes de matéria-prima
de produtos e subprodutos florestais, devidamente
cadastrados no Departamento de Florestas e Áreas

Protegidas - DEFAP.
Minimizar o consumo da Biomassa por meio de
melhoria da performance das caldeiras e
desenvolvimento de fornecedores também faz parte do
desenvolvimento sustentável da Empresa. Os números
abaixo demonstram o trabalho desenvolvido em ambos os
sites, no sentido de diminuir o consumo de Biomassa,
mesmo com o aumento de produção:
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Planta Marialva/PR
Consumo de biomassa – toneladas

Produção de Biodiesel – m³

Performance – kg de biomassa/m³ de biodiesel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

46.263

43.779

35.658

177.935

196.532

196.832

260

223

181

Planta Passo Fundo/RS
Consumo de biomassa – toneladas

Produção de Biodiesel – m³

Performance – kg de biomassa/m³ de biodiesel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

270.774

296.192

312.885

136.496,0

173.853,0

198.793,0

1,9

1,7

1,5

A geração de vapor da Planta de Passo Fundo
abastece a Planta de Biodiesel e a Esmagadora. Para fins
de cálculo e comparação entre os anos citados, foi
considerado que toda a biomassa consumida foi utilizada
para gerar vapor somente para a Planta de Biodiesel.

Reduzir o consumo de Energia Elétrica também é uma
preocupação da Empresa. Os números abaixo
demonstram a redução no consumo ao longo dos últimos
3 anos, mesmo com aumento da produção:

Planta Marialva/PR
Consumo de ELETRICIDADE – KWH

Produção de Biodiesel – m³

Performance – KWH/m³ de biodiesel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

8.156.177

8.110.803

7.438.103

177.935

196.532

196.832

46

41

38

Planta Passo Fundo/RS
Consumo de ELETRICIDADE – KWH

Produção de Biodiesel – m³

Performance – KWH/m³ de biodiesel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

27.097.009

33.084.248

33.611.551

136.496

173.853

198.793

198

190

169

Na Planta de Passo Fundo, a energia elétrica é
consumida no processo de produção de Biodiesel e
esmagamento. Para fins de cálculo e comparação entre
os anos citados, foi considerado como se apenas a Planta
de Biodiesel estivesse consumindo energia elétrica.

Consumo de eletricidade
Consumo de vapor
Diesel

Unidade de
medida

2014

2015

2016

Kwh

35.253.186

41.195.051

41.049.654

Toneladas

299.600

357.673

352.826

Litros

623.405

633.877

528.365

46.263

43.779

35.658

270.774

296.192

312.885

Tonelada

(Planta de Marialva)

Biomassa

m3

(Planta de Passo Fundo)
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Aumentar volumes produzidos com redução no
consumo de energia é uma preocupação constante da
Empresa. Além de produzir energias renováveis, observase com atenção a energia consumida pelos processos
(G4-EN22, G4-DMA, G4-EN15, G4-EN21).

2016

A energia elétrica consumida pelas plantas é integralmente fornecida pelas Distribuidoras. O percentual desta
energia que está sendo gerada por fontes renováveis (como a eólica), assim como o volume total de emissões, vai
depender da fonte de geração da energia que está sendo ofertada.

IMPACTOS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA
E DISTRIBUIÇÃO (G4-EN30)
principais riscos e impactos sociais e ambientais da sua
matriz de logística, elabora um plano de mitigação e
assegura a conformidade legal da subcontratação de
serviços de transporte e logística. Após mapear e
mensurar os impactos criados por suas operações, optou
por um modelo de distribuição mais eficaz, adotando
novas tecnologias disponíveis ou criando novas soluções
com impacto reduzido ao meio ambiente e à comunidade,
como, por exemplo, a utilização do modal ferroviário para
escoamento de parte de sua produção.
A preocupação com a Logística foi levada em
consideração desde a escolha da área para instalação do
Emprendimento, por ser um fator impactante nas
operações da Empresa. Estrategicamente, as duas
plantas estão instaladas ao lado da ferrovia. A planta de
Passo Fundo já escoa parte da sua produção de Biodiesel
por modal ferroviário, assim como já operou o mesmo
modal para transporte de farelo de soja até o armazém
portuário.
Os números demonstram a importância deste modal
no transporte de Biodiesel da Planta de Passo Fundo.

Por meio de políticas específicas em saúde,
segurança, meio ambiente e qualidade, dentre outras, a
empresa tem diretrizes que tratam de ações de
prevenção de acidentes. Também tem mecanismos de
acompanhamento e controle de metas para tal, e realiza
ações de sensibilização, que tratam de prevenção de
acidentes e cuidados com saúde e segurança, como, por
exemplo, as ações conjuntas realizadas no dia do
motorista para seus empregados de transporte e logística
e para terceiros.
A BSBIOS conta com canais formais e informais, que
permitem a comunicação de eventuais não
conformidades ou possíveis riscos. Por meio de
ferramentas contratuais, a empresa controla o
atendimento de todas as normas e regulamentações por
parte de seus parceiros de logística e transporte. Também
viabiliza um canal formal de comunicação para
empregados, parceiros e clientes, pelo qual impactos
negativos de transportes ou eventuais não-cumprimentos
das normas podem ser comunicados.
Periodicamente, realiza o mapeamento dos
% de Biodiesel transportado via modal ferroviário

2016

2015
61,8

2014

45,1

26,7

O aumento do uso do modal ferroviário acarreta
ganhos ambientais significativos, já que reduz a emissão
de gases efeito estufa, provenientes da queima do
combustível fóssil. Além disso, a redução do número de

caminhões nas rodovias contribui para a manutenção das
vias, minimiza os riscos de acidentes de trânsito e
ambientais, assim como otimiza as operações de
carga/descarga para a indústria e terminais.

LOGÍSTICA REVERSA (G4 -EN22 ao G4-EN26)
Por meio da Política de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos - PGRS, a empresa tem conhecimento da
legislação pertinente e a aplica, bem como prioriza
procedimentos definidos sobre a mesma, como por
exemplo a identificação de requisitos aplicáveis em
relação ao Programa Nacional de Resíduos Sólidos PNRS, referentes à logística reversa e criou um plano de
ação para atendê-los.

O Programa “Campo Limpo” é referência interna sobre
o assunto. Foi criado em 2015, com o objetivo de recolher
embalagens de Defensivos Agrícolas comercializados
pelas Unidades de Recebimento de Grãos, destinados aos
produtores rurais. Durante o período de vigência do
Programa, a BSBIOS recebeu dos produtores rurais,
parceiros do negócio, o total de 119.272 embalagens. As
embalagens recolhidas eram enviadas para Postos de
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Recebimento Autorizados e Licenciados a receberem este
tipo de material. Por sua vez, estes Postos de
Recebimento retornavam estas embalagens ao
fabricante. O Programa teve vigência até 2016, quando a
BSBIOS vendeu as Unidades de Recebimento de Grãos,
deixando de realizar a comercialização de Defensivos
Agrícolas.
Conforme Política de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, a BSBIOS mapeou os resíduos gerados nos seus
sites, a fim de aplicar a Logística Reversa. Isso
possibilitou à Empresa retornar a seus fornecedores cerca
de 12.904 embalagens, no período de 2014 a 2016.
Dentre as medidas implementadas com o objetivo de
reduzir a movimentação de embalagens, entrou em
operação, no segundo semestre de 2016, na matriz, o
tanque para armazenamento de ácido fosfórico,
eliminando desta forma o uso de bombonas, resultando
em benefícios ao Meio Ambiente e à Segurança dos
Colaboradores.

Ao implementar a Política de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, a BSBIOS deparou-se com muitos
desafios para a coleta de resíduos e reciclagem de outros
materiais. Então, mapeou parceiros para destiná-los,
como cooperativas de catadores ou outras empresas de
processamento de resíduos, sempre priorizando a
agregação de valor ao seus materiais. Neste sentido, a
Empresa buscou parceria para a realização de
compostagem de cerca de 90% dos resíduos gerados no
site de Passo Fundo. Da mesma forma, a Unidade de
Marialva, junto à Prefeitura de Maringá e um grupo de
empresas, passou a destinar cerca de 80% dos seus
resíduos para o Projeto de Compostagem, que visa
produzir adubo orgânico para distribuição às hortas
comunitárias, viveiros de mudas, parques e jardins do
município de Maringá. Tais iniciativas geram renda a
várias famílias e agregam valor ao resíduo, evitando que
sua disposição final seja em aterros.

RESÍDUOS (G4-EN23, G4-EN24 e G4-EN25)
Os resíduos sólidos gerados são quantificados em diferentes unidades (toneladas/m³/unidade), de acordo com o
padrão adotado pelo transportador e pelo local de destinação. Na tabela abaixo constam os volumes de resíduos
gerados no período:
Unidade
de medida

2014

2015

2016

ton

57

720

0,0

%

1,5

1,5

0,0

ton

5.025

7.273

5.147

m3

224

230

326

unidade

2.422

60.387

70.486

ton

59

86

58

m3

73

8,7

4,6

unidade

2.422

60.387

70.486

Número de embalagens recuperadas

unidade

2.422

60.387

70.486

Total de produtos vendidos ou serviços prestados

unidade

Total de insumos reciclados
Percentual de insumos reciclados usados na fabricação de produtos e serviços

Total de resíduos gerados pela operação

Total de resíduos perigosos gerados pela operação

IMPACTOS SOCIAIS

(G4-SO1, G4-EC7)

A BSBIOS contribui para o desenvolvimento
sustentável das comunidades onde atua, incrementando
ações em prol da saúde e do bem-estar da sociedade, da
redução das desigualdades sociais, da melhoria das
condições de trabalho e do comprometimento com as
questões comunitárias.
Buscando o fortalecimento da empresa junto às
comunidades, em 2016 foram realizadas entre reuniões,
encontros e rodas de conversa, aproximadamente 66
ações de engajamento com parceiros de projetos
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Não
Não
Não
aplicável aplicável aplicável

socioambientais, educacionais, culturais e esportivos.
Também foram realizadas 24 reuniões com fornecedores
e cooperativas de pequenos agricultores, informando
questões de ordem econômico-financeira inclusive as de
cunho social que impactam a vida da partes interessadas.
Por oportuno, em alguns desses encontros, também
foram tratadas questões relativas ao relatório de
sustentabilidade, como matriz de materialidade e
levantamento de expectativas, conforme descrito no perfil
do relatório.

2016

IMPACTOS DE VIZINHANÇA (G4-EN34, G4-SO8)
Uma das características da gordura animal é o odor
desagradável do produto, independente de sua aplicação.
A inclusão da gordura animal como matéria-prima na
produção de Biodiesel acabou gerando reclamações da

vizinhança quanto ao odor em volta da usina de Marialva.
Medidas foram adotadas para mitigar o impacto, dentre
elas: a troca dos recheios da torre de resfriamento do
processo de desodorização e a separação do ácido graxo.
unidade
de medida

Nº de reclamações sobre os impactos ambientais apresentadas, dirigidas
e resolvidas por meio de mecanismos formais de reclamação.

2014

2015

2016

0

1

1

Não houve despesas com multas e, nem mesmo, sanções não-monetárias.
Outro impacto relevante inclui o congestionamento do
trânsito no entorno das unidades de operação, em época
de safra, devido a carga e descarga de 300
caminhões/dia. (G4-SO2). Para mitigar os impactos
negativos inerentes ao transporte, o pátio de
estacionamento da unidade de Passo Fundo foi ampliado
em 30%, somando mais 150 vagas. Também, via BSNET,
foi instituída logística para despachos de carga, a fim de
que não haja congestionamento, bem como estabelecida
rota diferenciada. Na unidade de Marialva, o problema foi
resolvido com a construção de desvio de trecho da
rodovia principal – BR 101.
Nesta mesma linha, foi construída a casa do
motorista, cujo objetivo é levar conforto e segurança
enquanto aguardam. O ambiente conta com banheiros
femininos e masculinos, churrasqueiras, cozinha, sofás,
aparelho de televisão, entre outros.
Também buscando fortalecer laços e prevenir
acidentes, anualmente, em 25 de julho - data alusiva ao

dia do motorista e do colono -, a companhia realiza
atividades de lazer e exames de saúde, como de glicemia,
de verificação de IMC, de RCQ e de pressão arterial, e
também são oferecidas aulas de ginástica laboral e
cortes gratuitos de cabelo. Ainda são realizadas palestras
de conscientização sobre cuidados e segurança no
trânsito, documentação correta, entre outros assuntos,
proferidas pela Polícia Rodoviária Federal e/ou Estadual.
Ainda são entregues alguns brindes aos motoristas. Essa
atividade é organizada pelas áreas de logística, saúde,
meio ambiente, segurança e outros áreas da companhia,
deixando claro que as questões são tratadas de maneira
transversal.
Objetivando a melhoria de suas relações e
estreitamento de laços com a sociedade a companhia
participa e realiza de projetos nas comunidades em que
está inserida. Em 2016, por meio do Programa
Sementinhas do Futuro, foram realizadas 5
encontros/palestras para escolas, contando com 500
participantes (G4-EU24, G4-DMA).
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INVESTIMENTOS SOCIAIS (G4-SO2, G4-LA12, G4-LA13)
A BSBIOS tem o entendimento de que toda empresa
deve estar alinhada aos anseios da comunidade e, como
tal, contribuir para o desenvolvimento das pessoas,
sobretudo àquelas em situação de vulnerabilidade social.
Para tanto, por meio de parcerias com entidades e
associações a BSBIOS colabora ativamente para um

Socioambiental

mundo melhor com mais esporte, saúde, educação,
cultura e lazer.
A companhia contribui com repasses de verbas,
realiza visitas, faz apoio institucional, apoia o voluntariado
de seus colaboradores, dentre outras formas. Confira os
investimentos em projetos feitos no ano de 2016:

Cultural e Educativa

49.200,00

R$

140.300,00

R$

Esportiva

299.507,60

R$

*total: r$489.007,60
*Valores repassados diretamente as entidades.

Ainda, a BSBIOS patrocina, por meio de Leis de
Incentivo à Cultura, de nível estadual e federal projetos de
notório mérito cultural e exclusivamente realizados nos
entornos inseridos nas áreas de atuação da empresa.

Esses projetos, necessariamente, possuem como
característica a promoção do esporte, da cultura e do
desenvolvimento econômico social dessas comunidades.

SOCIOAMBIENTAL
Um dos valores da BSBIOS é o comprometimento socioambiental. Seguindo essa premissa a empresa apoia
projetos que valorizem o meio ambiente e que beneficiem a sociedade. Os principais projetos socioambientais que a
BSBIOS desenvolve ou tem parceria estão descritos abaixo:

LAR EMILIANO LOPES

TRANSFORMAÇÃO EM ARTE

O Lar Emiliano Lopes atende, no contraturno
escolar, mais de 60 crianças e adolescentes em estado
de vulnerabilidade. Lá recebem apoio, reforço escolar,
alimentação, estrutura disciplinar e participam de
brincadeiras, enfim, um pouco de dignidade e
expectativa de futuro.
O Lar possui uma orquestra como forma de incluir e
estimular as crianças. Atualmente, participam da
orquestra crianças e adolescentes da comunidade,
com faixa etária entre 07 e 17 anos de idade.

A companhia está
engajada ao Projeto
TransformAção, "que
tem como lema
cuidar da vida, cuidar
da natureza, cuidar
das pessoas". O
projeto, que é desenvolvido em Passo Fundo (RS),
desde 2007, tem como objetivo proporcionar um
processo de formação, conscientização e participação
de jovens na questão ambiental e social.
O projeto conta com aulas de inclusão digital,
reforço escolar, aula de capoeira, música e outros.
Ainda, a partir da formação de grupos e espaços de
coleta e reciclagem de materiais, visa à proteção do
meio ambiente, a geração de trabalho e renda para
pessoas em situação de pobreza, que residem na
periferia do município, na sua maioria, pais dos jovens
que participam do Projeto. A companhia auxilia a
comunidade duplamente ao fornecer estudo e preparo
aos jovens e renda aos seus pais, novamente, levando
esperança no futuro àqueles marginalizados pela
sociedade. São beneficiadas, anualmente, 60 crianças.
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CULTURAL E EDUCATIVA
Outro foco da BSBIOS está centrado em promover e participar de ações que desenvolvam as áreas culturais e
educativas. Para tanto, participa e realiza projetos próprios. Em 2016, destacaram-se:

SEMENTINHAS DO FUTURO
O projeto Sementinhas do Futuro promove a reflexão
sobre equilíbrio entre preservação ambiental,
desenvolvimento social e crescimento econômico,
levando a discussão para os estudantes do 4º ano do
ensino fundamental, da rede pública e particular de
ensino. A atividade acontece no mês de junho em Passo
Fundo/RS, e no mês de outubro em Marialva/PR.
Durantes essas visitas à BSBIOS, as crianças
conversam com técnicos, participam de palestras sobre
a importância do meio ambiente, assistem uma peça

teatral e acompanham o trabalho realizado pela
empresa. Todo o custo do transporte e lanche são
financiados pela companhia.
A empresa já recebeu a visita de 2500 alunos, de 45
escolas, em ambos os estados. Por meio deste projeto, a
empresa demonstra que o compromisso com a
preservação do meio ambiente e da conscientização das
futuras gerações vai além do papel, se faz na prática, de
forma efetiva.

CANTATA NATALINA

A Congregação de Nossa Senhora – Colégio Notre
Dame, em parceria com a BSBIOS e outras empresas,
adquire camisetas com o nome do projeto, que são
trocadas por kits escolares, durante o período que
antecede as apresentações especiais de natal. Em
seguida, os kits escolares são distribuídos para crianças
em situação de vulnerabilidade social de Passo
Fundo/RS e Carazinho/RS. Mais de 7500 kits já foram

distribuídos, que além de estimular a solidariedade,
apoia a educação e a arte.
As apresentações especiais de natal – Cantata
Natalina, realizadas em Passo Fundo e Carazinho, são
oferecidas gratuitamente à comunidade, que assiste a
verdadeiros espetáculos sobre o sentido das
comemorações natalinas.

JOVEM APRENDIZ
Em atendimento à Lei 10.097/2000, o programa
Jovem Aprendiz oportuniza o primeiro emprego para
jovens, que são selecionados pela BSBIOS e passam a
frequentar o curso preparatório de práticas
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administrativas, no Senai ou CIEE. Após esse período,
passam a frequentar a empresa no contraturno escolar,
três dias por semana, e nos outros dois dias dão
continuidade ao curso.
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APAE
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Passo Fundo tem o compromisso de oferecer
assistência médica, psicológica, pedagógica e social a
pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla.
Frequentam a entidade aproximadamente 300 usuários,
de zero a 65 anos, moradores dos municípios de Passo
Fundo, Mato Castelhano e Coxilha.
Em uma ação conjunta a BSBIOS e a Justiça Federal
foram parceiras na aquisição de um ônibus para fazer o
elevador, que permite maior acessibilidade aos usuários
transporte dos assistidos pela Associação. O veículo,
da entidade, podendo transportar até cinco cadeirantes.
modelo Apache, fabricado pela Caio, com chassi da
Mercedes Benz, tem capacidade para transportar, com
Além dessa ação a BSBIOS está engajada em outras
segurança e comodidade, 36 pessoas, e é equipado com movimentos da APAE.

BOMBEIRO JOVEM

LAR DA CRIANÇA

O projeto Bombeiro Jovem tem como objetivo
direcionar os jovens, de ambos os sexos, na faixa etária
de 14 a 17 anos, a vivenciar as atividades e ações que
o Corpo de Bombeiros/Defesa Civil realizam na
sociedade. Participam do projeto cerca de 35 jovens de
Marialva/PR.

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO
MADRE RAFAELA YBARRA
O Centro Social Comunitário tem por finalidade
oferecer assistência social, moral e profissional à
comunidade carente de Marialva/PR. A entidade possui
berçário para crianças de 0 a 6 anos, em tempo
integral, e atividades extracurriculares para crianças de
6 a 13 anos, em sistema de contraturno escolar. O
Centro depende 100% de voluntários para a realização
de: aulas de reforço escolar, atividades artísticas,
música, pintura, exercícios físicos, entre outras ações.
Os cerca de 200 frequentadores são de baixa renda, e
muitos em situação de vulnerabilidade social; por isso,
as crianças ainda recebem um acompanhamento
familiar especial.

O Lar da Criança de Marialva tem por finalidade
proporcionar, temporariamente, as crianças e aos
adolescentes acolhidos, atividades adequadas à faixa
etária e reintegrá-los ao contexto social e familiar,
orientando-os quanto aos seus direitos e deveres e
buscando prepará-los para o exercício da cidadania,
sem distinção de etnia, raça, condições sociais,
econômicas e culturais. São atendidos grupos de até
20 crianças.
Quando necessário, os participantes também têm
acesso a corte de cabelo, documentação, cursos
profissionalizantes e ao projeto Aprendiz Cidadão.
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ESPORTIVO
A energia do esporte também move a BSBIOS. A empresa incentiva e apoia projetos que promovam o
desenvolvimento de práticas esportivas e de seus participantes, e que, preferencialmente, também abarquem as
categorias de formação de base. Na área esportiva, destacam-se:

BSBIOS/UPF
A BSBIOS patrocina, desde o ano de 2013, a equipe
de voleibol feminino adulto, denominado BSBIOS/UPF,
que tem por objetivo reter as atletas formadas nas
categorias de base pelo projeto Sacada Inteligente,
desenvolvido pela Associação Esportiva Recreativa
Voleibol Passo Fundo, e que conta com o apoio do

campeão olímpico Gustavo Endres e do Colégio Notre
Dame. A BSBIOS também já esteve junto ao time
infantojuvenil, denominado Notre Dame/BSBIOS.
No ano de 2015, a equipe BSBIOS/UPF sagrou-se
campeã estadual e repetiu o feito no ano de 2016,
tornando-se bicampeã estadual de vôlei adulto feminino.

S.C. GAÚCHO
A BSBIOS é atual patrocinadora do Sport Clube
Gaúcho e do complexo que leva o seu nome “BSBIOS
Arena”. O clube foi fundadado em 12 de maio de 1918,
e já passou por reviralvoltas. Em 2010, para pagar
dívidas, devido a um acidente que aconteceu em suas
dependências, ocorreu a penhora de seu estádio e
demais bens por decisão judicial. A venda foi autorizada
pelo judiciário em 2012. Veio a recuperação, com
renegociações das dívidas com os credores, ao mesmo
tempo que enfrentava muitas dificuldades para manter o
clube em atividade. Foi aí que nasceu um novo projeto
para a construção da nova casa do Sport Clube Gaúcho.

E, em 2015, a BSBIOS iniciou seu patrocínio com a
equipe para ajudar na construção da nova casa do time
e a reforma de um Ginásio de Esportes – que estava
abandonado - com direito ao naming rights dos locais,
passando ambos a se chamar BSBIOS Arena.
O ginásio poliesportivo está passando por reformas e,
em breve, estará apto para ser um espaço para o
desenvolvimento de práticas esportivas, como o voleibol,
futsal, basquete, handebol e outros. O local também
abrigará projetos a serem desenvolvidos por crianças e
jovens.

CLUBE ATLÉTICO GUARANY
A BSBIOS apoia o esporte, sendo patrocinadora do time de futsal masculino do Clube Atlético Guarany, do
município de Espumoso. O Clube, que disputa competições estaduais e regionais de futsal, conta com equipes nas
categorias: sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e adulto. A equipe foi campeã gaúcha adulto Série Prata 2016.
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ESTUDO DE IMPACTO ECONÔMICO DA BSBIOS NOS
MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO E MARIALVA
OBJETIVO DO ESTUDO
Neste estudo fizemos a seguinte pergunta: como a
BSBIOS mudou a economia de Passo Fundo e Marialva?
Responder a essa pergunta não é simples, porque não
sabemos como essas cidades seriam sem a BSBIOS. Ou

seja, não temos um município com a BSBIOS e outro sem
a BSBIOS para compararmos o impacto econômico da
empresa, temos apenas uma Passo Fundo e uma
Marialva com a BSBIOS.

O MÉTODO DO CONTROLE SINTÉTICO PARA
AVALIAÇÃO DE IMPACTO ECONÔMICO
Para respondermos à pergunta de como a BSBIOS
impactou as economias locais, utilizamos um método
estatístico denominado “controle sintético”. A ideia básica
por trás desse método é simples. Imagine uma mãe, Dona
Vitória, que tem um filho em idade escolar, o Carlos. No
meio do ano, Dona Vitória contratou uma professora
particular para seu filho e no final do ano ela se pergunta
se as aulas particulares valeram a pena. Sem saber como
responder a essa pergunta, ela conversa com o professor
do Carlos que mostra um fato interessante para Dona
Vitória: Até o meio do ano, a nota do Carlos era muito
próxima da nota média de outros três alunos, o Paulo, a
Marina e a Sandra. Por exemplo, na primeira prova, o
Paulo tirou 4, a Marina 5 e a Sandra 6. A média de notas
da primeira prova desses três alunos foi 5 e o Carlos tirou
4,8. Na segunda prova, Paulo tirou 7, Marina 6 e Sandra
5. A média foi 6 e Carlos tirou 6 nessa segunda prova.
Então o professor sugere calcular a nota média do
Paulo, Marina e Sandra nas provas da segunda metade

do ano, depois do início das aulas particulares que a
Dona Vitória contratou, e comparar com as notas do
Carlos. Na terceira prova, Paulo tirou 4, Marina tirou 3 e
Sandra tirou 5. A média foi 4 e Carlos dessa vez tirou nota
6, ou seja, 2 pontos a mais do que a média dos três
colegas. Por fim, na última prova do ano, a média dos três
colegas foi 6 e Carlos tirou 9. Ou seja, antes de fazer
aulas particulares, as notas do Carlos eram bem
parecidas com a nota média dos três colegas, ao passo
que depois das aulas particulares, ela ficou acima dessa
média.
O gráfico abaixo ilustra a ideia. Nas duas primeiras
provas, a nota do Carlos ficou muito parecida com a
média das notas de Paulo, Marina e Sandra, mas nas
provas seguintes, depois do início das aulas particulares,
as notas do Carlos ficaram acima da média dos três
colegas. Esse resultado sugere que as aulas deram
resultado, mesmo com a nota do Carlos ficando igual na
segunda e terceira provas.

Figura 1: Controle Sintético – Um exemplo
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Esta é a ideia básica por trás do método do controle
sintético. É como se tivéssemos criado um “Carlos
sintético” (também chamado de “controle sintético”) sem
aulas particulares o comparássemos com o Carlos real
que teve as aulas particulares. O “Carlos sintético” no
nosso exemplo é representado pela média das notas dos
três colegas. Na prática, o método é mais complexo do
que descrevemos aqui. Cálculos matemáticos são usados

para procurarmos o grupo de alunos cujas notas se
aproximam da nota do Carlos antes das aulas particulares
e esse método considera médias simples e ponderadas
das notas dos outros alunos. Um risco que corremos aqui
é que é possível que o método não encontre um grupo de
alunos que possa ser usado para criar um “Carlos
sintético”.

CONTROLE SINTÉTICO E O IMPACTO DA BSBIOS
No caso da BSBIOS, procuramos um grupo de
municípios que pudessem formar uma Passo Fundo
sintética e uma Marialva sintética para indicadores
econômicos selecionados. Ao fazermos isso, devemos ser
cuidadosos com relação a que grupo de municípios
considerar na nossa procura por um controle sintético.
Para entendermos isso melhor, vale considerar o caso do
Carlos. Suponha, por exemplo, que o Carlos tenha um
grande amigo no colégio, o Marcos. Carlos e Marcos
sempre estudaram juntos para as provas e, por causa
disso, o Marcos não pode estar no grupo de alunos que
forma o “Carlos sintético”. Isso acontece porque já que
ambos estudam juntos, o Marcos pode se beneficiar
indiretamente das aulas particulares do Carlos e
aumentar sua nota também. Se incluirmos o Marcos no
grupo de alunos que forma o Carlos sintético, estaremos
comparando o Carlos real que teve aulas particulares com
um Carlos sintético que teve aulas através do Marcos.

Assim não poderíamos dizer qual o efeito real das aulas.
Dessa forma, para criarmos uma Passo Fundo
sintética, consideramos municípios do Rio Grande do Sul,
exceto aqueles localizados em um raio de 50 Km em
torno da cidade. Fizemos isso porque a economia desses
municípios também pode crescer devido às atividades da
BSBIOS. Imagine, por exemplo, uma empresa de
transportes localizada em um município vizinho a Passo
Fundo e que presta serviços à BSBIOS. A economia desse
município vizinho será “contaminada” pela BSBIOS e se
compararmos Passo Fundo com esse município vizinho,
teremos a impressão que o impacto econômico foi menor
do que de fato ocorreu. Usamos o mesmo critério para
criarmos uma Marialva sintética. Ou seja, formamos a
Marialva sintética com base em dados econômicos para
outros municípios do Paraná que não estejam localizados
em um raio de 50 Km da cidade.

RESULTADOS
Em primeiro lugar, considere o que aconteceu com o
PIB municipal em decorrência da atividade da BSBIOS. O
PIB é uma medida da atividade econômica em uma
região. A figura 2 abaixo mostra a evolução do PIB
municipal de Passo Fundo através da linha sólida e entre
2002 e 2014. A linha pontilhada representa a Passo
Fundo sintética, isto é, o PIB municipal estimado de Passo
Fundo, caso a BSBIOS nunca tivesse se instalado na
cidade. A linha vertical marca a data da fundação da
BSBIOS. Como mostra a figura, o PIB do município real e
do município sintético era bastante próximo até 2005.
Depois desse ano, o PIB do município passou a ser

consistentemente acima do PIB que teria sido gerado sem
a empresa.
Se somarmos a diferença entre PIB real e PIB sintético
para Passo Fundo, estimamos que a BSBIOS contribuiu
de forma direta e indireta para o PIB de Passo Fundo com
um total de R$ 7,6 bilhões no acumulado entre 2005 e
2014, a preços de 2014. A figura 3 repete o mesmo
exercício para os empregos formais. Estimamos que a
empresa contribuiu direta e indiretamente com um total
de 14,9 mil empregos adicionais em Passo Fundo no ano
de 2014.

Figura 3: Empregos formais em Passo Fundo/RS antes
e depois da BSBIOS
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Figura 2: PIB municipal de Passo Fundo/RS antes
e depois da BSBIOS

2000

2002

2004

2006

Passo Fundo

2008

2010

2012

2014

Passo Fundo - Sintético

Pg. |61

2016

BSBIOS - Passo Fundo - 2007

BSBIOS - Passo Fundo - 2016

emprego caso a BSBIOS nunca tivesse se instalado em
Marialva. Estimamos que a BSBIOS contribuiu direta e
indiretamente para o aumento do PIB de Marialva, PR,
com um total de cerca de R$ 818 milhões entre 2010 e
2014, a preços de 2014. Nossas estimativas também
sugerem que a BSBIOS direta e indiretamente trouxe
cerca de 857 empregos adicionais para o município em
2014.

Figura 4: PIB municipal de Marialva/PR antes
e depois da BSBIOS

Figura 5: Empregos formais em Marialva/PR antes
e depois da BSBIOS
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As figuras 4 e 5 mostram a evolução do PIB e dos
empregos formais em Marialva antes e depois da
operação da BSBIOS no município. O ano de início das
operações da firma, 2010, é representado pela linha
vertical nos gráficos. Assim como no caso de Passo
Fundo, as linhas sólidas representam os dados
econômicos reais do município, ao passo que as linhas
pontilhadas representam as estimativas de PIB e
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Além do PIB e empregos formais, também analisamos
o impacto da BSBIOS nos setores da agricultura,
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GLOSSÁRIO
Agentes Públicos: agente público é toda pessoa que
presta um serviço público, sendo funcionário público ou
não, sendo remunerado ou não, sendo o serviço
temporário ou não. É todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer forma
de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função pública.
Agricultura Familiar: Consiste na prática de
atividades no meio rural, em área de até quatro módulos
fiscais, com mão de obra e gerenciamento executados
pela própria família.
Aspectos Socioambientais: são entendidos como
elementos das atividades, produtos ou serviços de uma
organização, que podem interagir com o meio ambiente,
causando ou podendo causar impactos ambientais,
positivos ou negativos.
Biodiesel: é um combustível menos poluente que os
de origem fóssil (petróleo e derivados), produzido a partir
de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras
animais. Ele pode ser usado em motores diesel.
Biocombustível: são derivados de biomassa
renovável que podem substituir, parcial ou totalmente,
combustíveis derivados de petróleo e gás natural em
motores a combustão ou em outro tipo de geração de
energia.
Bioma: é o conjunto dos seres vivos de uma área. É
entendido também como o conjunto de ecossistemas
terrestres.
Biomassa: é a matéria orgânica, que pode ser
utilizada na produção de energia.
Cadeia Produtiva: é um conjunto de etapas
consecutivas, ao longo das quais os diversos insumos
sofrem algum tipo de transformação, até a constituição
de um produto final (bem ou serviço).
Cadeia de Valor: representa o conjunto de atividades
desempenhadas por uma organização, desde as relações
com os fornecedores e ciclos de produção e de venda até
a fase da distribuição final.
Combustível Fóssil: combustíveis fósseis são
combustíveis formados por meio de processos naturais,
como a decomposição de organismos mortos soterrados.
Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de
carbono, usados para alimentar a combustão. São usados
como combustíveis: o carvão mineral, o gás natural e o
petróleo.
Ciclo de Vida dos Produtos: é a linha de produção de
um produto ou marca. É a sua história completa, em
todas as suas fases: produção, introdução, crescimento,
maturidade e declínio.
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Commodities: as commodities – ou commodity, no
singular – é uma expressão do inglês que se difundiu no
linguajar econômico para fazer referência a um
determinado bem ou produto de origem primária,
comercializado nas bolsas de mercadorias e valores de
todo o mundo e que possui um grande valor comercial e
estratégico. Geralmente, trata-se de recursos minerais,
vegetais ou agrícolas, tais como o petróleo, o carvão
mineral, a soja, a cana-de-açúcar e outros.
Efluente Líquido: é o despejo líquido proveniente de
um estabelecimento industrial, compreendendo
emanações de processo industrial, águas de refrigeração
poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico.
Emissões: ato de emitir, pôr em circulação. Emitir um
gás para a atmosfera nada mais é do que liberá-lo,
colocando suas partículas em circulação. A emissão de
gases pode se dar por fontes naturais ou antropogênicas
(criadas pelo homem).
Gás Efeito Estufa: os gases do efeito estufa são
aqueles que dificultam ou impedem a dispersão para o
espaço da radiação solar que é refletida pela Terra.
Grande parte destes gases é produzida pelos seres
humanos em diversas atividades, principalmente pela
queima de combustíveis fósseis, atividades industriais e
queimadas de florestas.
Gorduras Animais: é uma fonte de lipídios, que é
utilizada como ingrediente na indústria de alimentação
animal, detergente e sabões, cosmética e, recentemente,
de biocombustíveis. A matéria-prima que origina a gordura
animal é recolhida em frigoríficos inspecionados (SIF) e
processada em nossa planta industrial.
Hedge: transação compensatória que visa proteger
(um operador financeiro) contra prejuízos na oscilação de
preços; proteção cambial.
Inclusão Social: é o conjunto de meios e ações que
combatem a exclusão aos benefícios da vida em
sociedade, provocada pelas diferenças de classe social,
educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social
ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer
oportunidades iguais de acesso a bens e serviços para
todos.
Impactos Socioambientais: são quaisquer
modificações do meio ambiente, positivas ou negativas,
resultantes ou não dos aspectos ambientais da
organização.
Intrasetorial: que se dá ou que acontece no interior
de um setor.
Intersetorial: ação que se efetiva ou se desenvolve
entre dois ou mais setores; que compreende mais de um
ramo, domínio, subdivisão ou seção. Que envolve mais de
uma divisão ou subdivisão de um órgão público ou de
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uma empresa responsável por um serviço ou assunto
específico.
Jovem Aprendiz: é considerado jovem aprendiz aquele
contratado diretamente pelo empregador ou por
intermédio de entidades sem fins lucrativos, que tenha
entre 14 e 24 anos, esteja matriculado e frequentando a
escola, caso não tenha concluído o Ensino Fundamental e
esteja inscrito em curso ou programa de aprendizagem
desenvolvido por instituições de aprendizagem.
Logística Reversa: segundo a Lei 12.305/10, a
logística reversa é o “instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em
outros ciclos produtivos.
Matriz de Materialidade: consiste na identificação
das necessidades, expectativas e temas de interesse das
partes interessadas, tais como: clientes, fornecedores,
acionistas, investidores, órgãos públicos, associações
comunitárias e organizações não governamentais,
colaboradores, estagiários, gestores, diretores e conselho
de clientes, além da representatividade dos temas em
relação à sustentabilidade, num processo de relato.
Relatório de Sustentabilidade: os relatórios de
sustentabilidade, com base no GRI ou não, têm (ou
deveriam ter) a intenção de mostrar os progressos dos
empreendimentos em relação à sustentabilidade. Esses
progressos podem ser positivos ou negativos. Os
relatórios de sustentabilidade são uma ferramenta para a
empresa identificar o que está fazendo bem e o que está
fazendo mal em relação ao desenvolvimento sustentável.
Além disso, esses relatórios servem para mostrar ao
público interessado (stakeholders) as ações

socioambientais do empreendimento.
RenovaBio: o RenovaBio é uma proposta de
regulação, elaborada pelo Ministério de Minas e Energia,
que visa: indução de ganhos de eficiência energética na
produção e no uso de biocombustíveis, e reconhecimento
da capacidade de cada biocombustível contribuir para o
atingimento de metas de descarbonizarão.
Resíduos Sólidos: são todos os materiais que
resultam das atividades humanas e que muitas vezes
podem ser aproveitados tanto para reciclagem como para
sua reutilização.
Stakeholders: significa parte interessada, pessoa ou
grupo que são afetados ou afetam as atividades de uma
organização e ou empresa, têm interesse em uma
empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito
um investimento neles. Em inglês stake significa
interesse, participação, risco. Holder significa aquele que
possui.
Sustentabilidade: um termo usado para definir ações
e atividades humanas que visam suprir as necessidades
atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro
das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está
diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico
e material, sem agredir o meio ambiente, usando os
recursos naturais de forma inteligente, para que eles se
mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a
humanidade pode garantir o desenvolvimento
sustentável.

CRÉDITOS STAKEHOLDERS:
A comunidade de Passo Fundo e região foi representada pelas seguintes entidades e seus mandatários:
Ÿ APAE Passo Fundo – Estelamar Rovani;
Ÿ BSBIOS /UPF- A.E.R. Voleibol Passo Fundo – Gilberto Bellaver;
Ÿ Lar Emiliano Lopes – Sergio Augusto de Oliveira;
Ÿ Núcleo Empresarial de Passo Fundo/ Kuhn Máquinas Agrícolas – Mário Wagner;
Ÿ Projeto Transformação em Arte – Irmã Inês Sartori e Volnei Fortuna;
Ÿ Congregação de Nossa Senhora de Notre Dame – Julia Albuquerque e Erni da Rosa;
Ÿ Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo – Carlos Eduardo Lopes da Silva;
Ÿ Sport Club Gaúcho – Gilmar Rosso;
Ÿ Universidade de Passo Fundo/UPF – Cleide Moretto.
Ÿ
Os colaboradores foram representados por:
Ÿ André Luiz Roll – Gerente Industrial;
Ÿ Carine Bastos Almeida – Gerente Jurídico e Compliance;
Ÿ Carlos Augusto Reis Mostardeiro – Gerente Financeiro;
Ÿ Carlos Renato Grandeaux - Coordenador de Logística;
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Eduardo Kisek – Diretor Administrativo Financeiro;
Emanuele Milani Groth – Coordenadora de Gestão de Pessoas;
Erasmo Carlos Battistella – Diretor Presidente;
Ézio Slongo – Diretor Industrial;
Fábio Júnior Benin – Coordenador de Selo Social;
Jonatã Suerkamp Floriano – Assistente de Comunicação e Marketing;
Larisse Garibotti – Gerente Corporativo de Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Qualidade - SMSQ;
Leandro Luiz Zat – Gerente Comercial;
Letícia Fazolin Wendling – Coordenadora de Comunicação e Marketing;
Letícia Oliveira e Silva – Especialista em Risco e Controle Financeiro;
Michele Farias – Coordenadora de Suprimentos;
Rodrigo Severiano Jung – Especialista em Originação de Soja;
Vinícius Luiz Ganske Mallmann – Gerente de TI.

A comunidade de Marialva e região foi representada pelas seguintes entidades e seus mandatários:
Ÿ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Marialva – Ideuber C. Celeste;
Ÿ Vigilância Sanitária – Bruno Henrique de Souza e Jacob Alves de Souza;
Ÿ Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Marialva – Osvaldo Sigles Jr.;
Ÿ Assessoria do Gabinete da Prefeitura de Marialva - Luana Viera Ramos;
Ÿ Núcleo Empresarial de Marialva/ Ingá Sul – Antônio Luiz de Jesus;
Ÿ Fornecedor/ Cesco Gás e Água – Emanuel Rueda.
Os colaboradores foram representados por:
Ÿ Bruno Coleone Sanvezzo - Coordenador Contábil e Fiscal;
Ÿ Carlos R. Ferreira Júnior- Gerente Geral da Unidade de Marialva;
Ÿ Luciana Languila Aniceto - Líder de Laboratório;
Ÿ Miguel Pereira Neto - Analista de Logística;
Ÿ Norton Matsunaga dos Santos – Coordenador Industrial;
Ÿ Yuri Keoma Leite Buchtik - Coordenador Administrativo;
Ÿ Ronaldo Macinelli – Técnico de Elétrica e Instrumentação;
Ÿ Vitória Padilha Garcia - Jovem Aprendiz.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI – PADRÃO GERAL
Omissões

Verificações
externas

Página

G4-01 - Estratégia e análise

Não Há

Não Há

6e7

G4-02 - Gestão de riscos

Não Há

Não Há

32

G4-30 - Ciclo de emissão de relatórios

G4-03 - Nome da organização

Não Há

Não Há

14

G4-04 - Principais marcas e produtos

Não Há

Não Há

14, 15 e 17

G4-05 - Localização da sede
organização

Não Há

Não Há

G4-07- Natureza da propriedade

Não Há

G4-06 - Países que operamos

G4-28 - Período coberto pelo relatório

Não Há

Não Há

9

1º ano de relato,
não há registro
de omissões.

Não Há

9

Não há o
que relatar

Não Há

9

G4-31 - Ponto de contato para
informações sobre o relatório

Não Há

Não Há

9

G4-32 - Opção de acordo

Não Há

Não Há

9

14 e 15

G4-33 - Auditoria independente
acreditada

Não Há

1º processo de
relato, a cia optou
por não auditá-lo
externamente

9

Não Há

14 e 28

G4-34 - Estrutura de governança

Não Há

Não Há

24 e 29

Não Há

Não Há

14 e 26

G4-35 - Delegação de autoridades

Não Há

Não Há

29 e 30

G4-08 - Mercados em que a
organização atua

Não Há

Não Há

14, 17, 23 e 26

G4-36 - Diretoria executiva

Não Há

Não Há

29, 30 e 31

G4-09 - Porte da organização

Não Há

Não Há

14 e 16

G4-37 - Comitês de assessoramento

Não Há

Não Há

11, 12, 29 e 31

G4-10 - Número total de empregados

Não Há

Não Há

14 e 40

G4-38 - Composição CA, mandato, etc.

Não Há

Não Há

29, 30 e 31

G4-11 - Nº de colaboradores cobertos
por acordo coletivo de trabalho

Não Há

Não Há

14 e 41

G4-39 - Presidente CA não preside
empresa

Não Há

Não Há

29

G4-12 - Cadeia de fornecedores

Não Há

Não Há

14, 20 e 36

G4-40 - Seleção e nomeação CA

Não Há

Não Há

29

G4-13 - Mudanças significativas no
decorrer do período

1º processo de
relato, não há o
que relatar

Não Há

14

G4-41 - Administração de conflitos de
interesse

Não Há

Não Há

29

G4-14 - Princípio da precaução

A empresa não
adota Princípio
da precaução

Não Há

14

G4-42 - Papéis desempenhados CA

Não Há

Não Há

28

G4-15 - Cartas, princípios, ou iniciativas
de caráter econômico, social ou ambiental que
a empresa subscreve compromissos voluntários

Não Há

Não Há

14 e 26

G4-43 - Desenvolvimento da
governança

Não Há

Não Há

31

G4-16 - Participação em associações

Não Há

Não Há

11 e 14

G4-44 - Avaliação da governança

Não Há

Não Há

29

G4-18 - Processo adotado para definir
o perfil do relatório

Não Há

Não Há

9, 10 e 14

G4-45 / G4 - 46 - Gestão de Riscos

Não Há

Não Há

32

G4-19 - Aspectos materiais
identificados no processo de relato

Não Há

Não Há

9 e 14

G4-47 - Assembleias e reuniões CA

Não Há

Não Há

29 e 32

G4-20 - Escopo

Não Há

Não Há

9 e 14

G4-48 - Aprovação relatório
sustentabilidade

Não Há

Não Há

6, 10 e 29

G4-21 - Limite de aspecto material

Não Há

Não Há

9, 10 e 14

G4-49 - Processo de relato
preocupações críticas CA

Não Há

Não Há

12 e 29

G4-22 - Efeito de quaisquer
reformulações

Não Há

Não Há

14

G4-51 / G4-52 / G4-53 - Política
de remuneração

Não Há

Não Há

30 e 33

G4-23 - Alterações de períodos
cobertos

1º processo de
relato, não há
o que relatar
anteriormente

Não Há

14

G4-56 - Código de conduta

Não Há

Não Há

30 e 32

G4-24 - Grupo de stakeholders
engajados pela organização

Não Há

Não Há

9 e 11

G4-57 - Canais de Informações e
denúncias

Não Há

Não Há

28 e 32

G4-25 - Base usada para identificação
e seleção de stakeholders para
engajamento

Não Há

Não Há

9 e 12

G4-58 - Mecanismos de comunicação

Não há
Abrangente

Não Há

33

Como o relatório
enfoca as ações
com a
comunidade, os
stakeholders
identificados e
mapeados foram
aqueles que
estavam
diretamente
ligados
ao tema. Não há
omissão.

Não Há

9, 11 e 12

Como foi
realizada
pesquisa de
opinião
sobre temas a ser
abordados e pelo
nºde votos, a
temática
infraestrura não
entra neste
processo
de relato por
ser o
menos votado.

Não Há

12

Conteúdo Padrão Geral

G4-26 - Abordagem adotada para
definir stakeholders

G4-27 - Principais tópicos e
preocupações para o processo
de relato

G4-29 - Data anterior ao relatório
se houver
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
Indicador GRI

Omissões

Verificações
externas

Página

Geração de Emprego
G4-LA1 - Emprego

Não Há

Não Há

40

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades

Não Há

Não Há

40, 43, 44, 41
e 55

G4-HR5 - Trabalho Infantil

Não Há

Não Há

38 e 45

G4-HR6 - Trabalho forçado

Não Há

Não Há

38 e 45

G4-LA14 / G4-LA15 - Avaliação de
fornecedores em práticas trabalhistas

Não Há

Não Há

G4-LA16 - Mecanismos de queixas e
reclamações relacionadas à praticas
trabalhistas

Não Há

Não Há

G4-EN3 / G4-EN4 / G4-EN5
G4-EN6 / G4-EN7 - Energia

G4-EN8 / G4-EN9 / G4-EN10 - Água
G4-EN11 / G4-En12 / G4-EN 14
Biodiversidade
G4-EN15 / G4-EN16 / G4-EN17
G4-EN21 - Emissões
G4-EN22 / G4-EN23 / G4-EN 24
G4-EU24 / G4-EN25 / G4-EN26
Efluentes e resíduos
G4-EN29 - Conformidade

G4-EN30 - Transporte
G4-EN31 - Total de investimentos e gastos
com proteção ambiental
G4-EN32 / G4 - EN33
Fornecedodores
G4-EN34 - Mecanismo de queixa e
reclamações relativas à impactos
ambientais

40

G4-HR4 - Liberdade de Associação
Coletiva

Não Há

Não Há

38 e 40

G4-HR5 - Trabalho Infantil

Não Há

Não Há

38 e 40

G4-HR6 - Trabalho Forçado ou Análogo
ao Escravo

Não Há

Não Há

36, 38 e 45

GERAÇÃO DE RENDA
Não Há

40, 44 E 43

37

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades

Não Há

Não Há

40, 43, 44, 41
e 55

43

G4-LA13 - Igualdade de remuneração
entre homens e mulheres

Não Há

Não Há

40, 44 e 55

G4-HR3 - Não discriminação

Não Há

Não Há

40

G4-EC1 - Valor econômico

Não Há

Não Há

35

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

36 e 37

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

47 e 49

G4-EC2 - Implicações financeira em
decorrências de mudanças climáticas

Não Há

Não Há

35

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

47, 48 e 49

G4-EC3 - Cobertura das obrigações no
plano de pensão

Não Há

Não Há

35

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

47 e 49

G4-EC4 - Assistência financeira recebida
do governo

Não Há

Não Há

35

Auditada por
Segue protocolo
terceira parte,
diferente do
seguindo padrões
GHG PROTOCOL
internacionais

47 e 50

G4-EC5 - Variação de proporção dos
solários

Não Há

Não Há

35

G4-EC6 - Proporção da alta direção
contratada na comunidade local

Não Há

Não Há

35

G4-EC7 - Iniciativas sociais

Não Há

Não Há

35, 37, 52 e 55

G4-EC8 - Aspecto econômico nas
comunidades

Não Há

Não Há

35, 53 e 55

G4-EC9 - Proporção de gastos com
fornecedores locais

Não Há

Não Há

35

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

48, 49, 50,
51 e 52

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

47 e 49

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

47 e 51

Não Há

Não Há

47

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

36

Não Há

Auditada por
terceira parte,
seguindo padrões
internacionais

53

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades

Não Há

Não Há

40, 43, 44, 41
e 55

G4-LA13 - Igualdade de remuneração
entre homens e mulheres

Não Há

Não Há

40, 44 e 55

G4-RH5 - Trabalho Infantil

Não Há

Não Há

38 e 45

G4-RH6 - Trabalho forçado ou
análogo ao escravo

Não Há

Não Há

38 e 45

Condições de trabalho
Não Há

Não Há

inclusão social
G4-LA1 / G4-LA2 / G4-LA3 - Emprego

Não Há

Não Há

40, 44 E 43

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades

Não Há

Não Há

40, 43, 44, 41
e 55

G4-LA13 - Igualdade de remuneração
entre homens e mulheres

Não Há

Não Há

40, 44 e 55

G4-HR3 - Não descriminação

Não Há

Não Há

40

G4-SO6 - Políticas público

Não Há

Não Há

36

integridade
G4-SO1 / G4 -SO2 / G4-SO3 / G4-So4
G4-So5 - Comunidades locais

Não Há

Não Há

33, 52, 53 e 55

G4-SO6 - Políticas públicas

Não Há

Não Há

36

G4-SO7 - Concorrência desleal

Não Há

Não Há

37

G4-SO8 - Conformidades

Não Há

Não Há

53

Não Há

35, 36, 48,
50 e 53

40, 44 E 43

G4-LA5 / G4 - LA6 / G4 - LA7
G4-LA8 - Saúde e segurança no trabalho

Não Há

Não Há

42

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades

Não Há

Não Há

40, 41, 43 e 44

G4-LA13 - Igualdade de remuneração
entre homens e mulheres

Não Há

Não Há

40 e 44

G4-HR1 - Direitos Humanos

Não Há

Não Há

45
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Não Há

Não Há

Projetos sociais

G4-LA1 / G4 - LA2 / G4 - LA3 - Emprego

Não Há

G4-LA1 / G4-LA2 / G4-LA3 - Emprego

Preservação ambiental e mudanças climáticas
G4-EN1 / G4-EN2 - Materiais

G4-HR3 - Não Discriminação

gestão
G4-DMA - Respeito ao meio ambiente

Não Há

ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
Erasmo C. Battistella - Diretor Presidente
Erasmo C. Battistella - Diretor Comercial
Eduardo Kisek - Diretor Administrativo e Financeiro
Ezio Slongo - Diretor Industrial

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ricardo Greenhalgh Barreto Neto – Presidente - Petrobras Biocombustível
Erasmo Carlos Battistella – R.P.BIO
Thaís Murce – Petrobras Biocombustível
Marcos Cittolin – R.P.BIO
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Paulo Ricardo Pinto Alaniz - R.P.BIO
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