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Mensagem do Presidente

Mensagem do Presidente

BSBIOS teve um ano de 2018 

A histórico, em vários aspectos; 

cabe salientar que tivemos o 

melhor resultado econômico da 

companhia, pois, pela primeira vez, 

ultrapassamos os R$ 3 bilhões de 

faturamento. A nossa produção de 

biodiesel alcançou também o maior 

volume do país, atingindo 545.677 m³. 

Reafirmamos o nosso compromis-

so com a sustentabilidade, criamos 

uma área de Gestão de Riscos 

Corporativo e Compliance e estamos 

evoluindo com a implementação do 

Programa Integridade BSBIOS, 

envolvendo de forma consistente a 

alta administração, a diretoria, o 

conselho, a gerência e caminhando 

para engrandecer, cada vez mais, 

todos os níveis da empresa. É o início 

de um percurso que fortalece e 

mostra os valores da companhia.

Na sua governança, foram criados 

os comitês de Compliance, de 

Renovabio e de Sustentabilidade para 

envolver as áreas na gestão e tomada 

de decisões, condição necessária para 

que a sustentabilidade se consolide 

na organização. 

Pela primeira vez, realizamos o 

inventário de emissões de GEE nas 

unidades de Passo Fundo e Marialva, 

seguindo o GHG Protocol, mais uma 

ferramenta para medir a pegada de 

carbono, além de novamente analisar 

o ciclo de vida do biodiesel com a 

metodologia ISCC. Continuamos 

investindo no desenvolvimento das 

comunidades de Passo Fundo e 

Marialva, ampliando e mantendo as 

parcerias com as entidades locais.

Visando maior conexão com as 

transformações do setor em 2019, 

revisaremos o Planejamento 

Estratégico da Companhia. Ainda, 

para atender à implementação do 

aumento de percentual do biodiesel 

no país, ampliaremos a capacidade 

de produção nas duas unidades.

Estamos nos preparando para o 

RENOVABIO; para isso, vamos utilizar 

o RenovaCalc e precificar o carbono 

para obter os créditos, tarefa que 

exigirá estudos e reflexões. Como um 

todo, o setor precisa melhorar a 

qualidade do produto, visando se 

preparar para este novo cenário do 

setor de biocombustíveis, que exige 

um modelo de negócios com todos 

os pilares da sustentabilidade – 

Governança e Ética, Econômico, 

Ambiental e Social. 

E, por fim, iremos trabalhar para 

construir uma sociedade melhor, com 

valores, atitudes e comportamentos 

éticos e sustentáveis. Necessitamos 

de pessoas mais engajadas e que 

tenham, na prática, costumes e 

atitudes mais conscientes. 

Erasmo Carlos Battistella
Presidente da BSBIOS

102-14, 102-15



1Energia que se renova
Biodiesel

* Os dados de 2018 são parciais.

Fonte: MAPA/Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo

Fonte: MAPA/Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo

o Brasil, a produção de biodiesel foi apoiada pelo 

N 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. Um desses marcos foi a criação do Selo 

Combustível Social pelo Ministério de Desenvolvimento 

Agrário – MDA, certificado concedido aos produtores de 

biodiesel que adquirem percentuais estabelecidos de 

acordo com a região de matéria-prima de agricultores 

familiares enquadrados no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

O selo, incontestavelmente, promoveu a transferência 

de renda para a agricultura familiar, o desenvolvimento 

regional e o aumento da produtividade agrícola. As 

indústrias se beneficiaram com a isenção de tributos 

(PIS/PASEP e COFINS), acesso a melhores condições de 

financiamentos e ganhos de reputação. Foi um arranjo 

institucional que trouxe benefícios para todos - comunida-

de, governo, indústria e para a sociedade, - como mostram 

os gráficos da evolução do volume e do valor da matéria-

prima adquirida.

Histórico

Evolução do volume de matéria-prima adquirida da agricultura familiar nos

arranjos do Selo Combustível Social (mil toneladas).

Evolução do valor de matéria-prima adquirida da agricultura familiar nos

 arranjos do Selo Combustível Social (milhões R$).
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Em 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel passou a ser obrigatória, iniciando com a mistura de 2% e 

gradativamente aumentando um porcentual de 3% (2009), 4%, 6%, 7%, 8% (2017), 10% (2018) e chegará a 15% em 2023.

A produção de biodiesel no Brasil teve início no ano de 2005, com volume próximo a 700 mil litros, atinge 4,29 bilhões de 

litros em 2017, 5,35 bilhões de litros em 2018, transformando o Brasil no 2º maior produtor mundial.

B2 B2 B3 B3B2B2

B10 B11 B12 B13 B14 B15

B4 B5 B5 B5 B5 B5

B6 B7 B7 B7 B8

2005 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabela de evolução do percentual do biodiesel 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

A comercialização do biodiesel é feita por meio de leilões 

públicos organizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP. Os leilões de biodiesel visam 

à aquisição de biodiesel 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 de 

biodiesel.  O grande número de empresas e plantas fabricando 

o mesmo produto, num regime de leilão, faz com que esse 

mercado seja extremamente transparente e competitivo, 

impedindo que algum produtor consiga parcela significativa do 

mercado, assim promovendo a eficiência da produção.

O Brasil fechou o ano de 2018 com 51 usinas produtoras de 

biodiesel. A maior parte das plantas está em cidades pequenas e 

médias, principalmente nas regiões Centro-Sul do país, onde é 

possível verificar aumento no PIB industrial e de serviços após a 

instalação da usina, evidenciando a geração de emprego e a 

renda direta e indireta.

Um dos fatores de sucesso do biodiesel é a integração e a 

sinergia com os sistemas agropecuários, em todos os elos da 

cadeia - da plantação, da produção, do esmagamento e da 

comercialização - consolidando um modelo de negócios 

competitivo, eficiente e sustentável. A produção de biodiesel está 

associada à cadeia de produção da soja (70%) e de reciclagem 

animal - gorduras bovina, suína e de aves (16%), outros materiais 

graxos (10%) e, em menor escala, outros materiais (4%).

Cenário atual

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
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Matérias-Primas para a produção de Biodiesel 

70%

13%

10%

4%

2%

1%
Óleo de Soja

Óleo de Soja
Gordura Bovina

Gordura Bovina

Outros Materiais Graxos
Outros Materiais Graxos

Outros

Outros

Óleo de Fritura

Óleo de Fritura

Óleo de Algodão

Óleo de Algodão

1%

Gordura 

de Frango

1%

Óleo de Palma/

Dendê

0%

Óleo de Colza/

Canola

2%

Gordura 

de Porco

A produção de biodiesel está ligada à transformação da 

soja em farelo e em óleo, exercendo um papel fundamental 

para a atividade agrícola, dando estabilidade e previsibilida-

de ao mercado de compra e venda, absorvendo excedentes 

do produto, integrando a logística, além de gerar mais 

emprego e renda. 

No caso de gorduras animais, estas eram tratadas como 

um produto com baixíssima utilização pelo mercado, uma 

vez que era uma “sobra” das graxarias (unidades industriais 

que processam os resíduos de carne após os cortes). Este 

produto era utilizado pelas indústrias de Higiene e Limpeza, 

que absorviam apenas uma parte desta matéria-prima, e o 

restante era destinado para rações e descarte. 

O processamento das gorduras alavancou a cadeia 

de produção de carnes, dando valor a um resíduo antes 

descartado, por vezes inadequadamente, bem como 

estrutura a cadeia do produto, que passa a ter 

demanda, gera empregos diretos e indiretos na 

comunidade, evitando a poluição ambiental e 

trazendo um ciclo de renovação para toda a 

cadeia. O setor de biodiesel também se beneficia, 

pois tem uma opção a mais de matéria-prima a 

ser utilizada, não ficando tão dependente dos 

Óleos Vegetais.

As atividades são tão integradas, que cada vez mais um 

produto é insumo de outro, instalando-se um círculo de 

atividades e benefícios mútuos em toda a cadeia, gerando e 

agregando valor. É um novo modelo de economia, a 

economia circular, que consiste em reduzir, reutilizar, 

recuperar e reciclar os materiais que utilizamos, para 

diminuir o consumo de recursos, pelo reaproveitamento dos 

resíduos e das matérias-primas não aproveitadas, como diria 

Lavoisier: “nada se perde e tudo se transforma”.

Planta de Biodiesel na

Unidade de Passo Fundo

Desafios e Expectativas
Em 2017, tivemos um novo marco para o setor, a nova 

política nacional de biocombustíveis, o Renovabio, instituído 

pela Lei nº 13.576/2017, cujo objetivo é expandir a produção 

de biocombustíveis no Brasil, baseada na previsibilidade, na 

sustentabilidade ambiental, econômica e social, e compatível 

com o crescimento do mercado. A partir dessa expansão, 

almeja-se uma importante contribuição dos biocombustíveis 

na redução das emissões de gases de efeito estufa no país, 

contribuindo para o atendimento do compromisso assumido 

pelo Governo Brasileiro (102-15) no acordo de Paris (COP-21).

O Brasil comprometeu-se, na COP-21, a reduzir suas 

emissões de gases de efeito estufa responsáveis pelo 

aquecimento global em até 37%, abaixo dos níveis de 2005, 

até 2025, e a meta indicativa de redução de 43% até 2030. E 

definiu várias medidas para alcançar essas metas até 2030, 

tais como:

✓����Diminuição a zero do desmatamento;

Biodiesel - Energia que se renova8
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✓����Participação de 45% de energias renováveis na matriz 

energética.

Esses compromissos foram desdobrados em metas 

específicas, como a expansão da bioenergia, assumindo-se 

a meta de 18% de bioenergia na matriz energética em 2030, 

o que envolve a expansão de etanol, biodiesel e de novos 

combustíveis, significando uma janela de oportunidades 

para o setor de biocombustíveis.

O RenovaBio é um novo olhar estratégico para o setor, 

pois traz mecanismos econômicos para criar um mercado 

de créditos de descarbonização, por meio de dois 

instrumentos principais de controle:

✓����Estabelecimento de metas nacionais de redução de 

emissões para a matriz de combustíveis, definidas para um 

período de 10 anos;

✓����Certificação da produção de biocombustíveis, 

atribuindo-se notas diferentes para cada produtor, em valor 

inversamente proporcional à intensidade de carbono do 

biocombustível produzido. A nota refletirá exatamente a 

contribuição individual de cada agente produtor para a 

mitigação de uma quantidade específica de gases de efeito 

estufa em relação ao seu substituto fóssil (em termos de 

toneladas de CO e).2

A ligação desses dois instrumentos se dará com a 

criação do CBIO (Crédito de Descarbonização por 

Biocombustíveis). Será um ativo financeiro, negociado em 

bolsa, emitido pelo produtor de biocombustível, a partir da 

comercialização. Os distribuidores de combustíveis 

cumprirão a meta ao demonstrar a propriedade dos CBIOs 

em sua carteira.

✓����Limitar as emissões de

        Dióxido de Carbono;

✓����Reduzir o aumento da 

        temperatura global para 2°C 

        acima dos níveis pré-industriais.

✓����NDC Contribuição

        Nacionalmente Determinada;

✓����Redução de 43% das 

        emissões de GEE;

✓����Desmatamento zero;

✓����Participação de 45% de 

        energias renováveis;

✓����18% de bioenergia na matriz

        energética 2030.

✓����Metas Nacionais de Redução

        de GEE (10 anos);

✓����Metas obrigatórias individuais

        para distribuidores;

✓����Certificação dos produtores com

        base na Análise de Ciclo de vida

        - Pegada de Carbono;

✓����Créditos de carbono para os

        produtores certificados.

METAS COP21 METAS BRASIL RENOVABIO

O setor de biodiesel se desenvolveu a partir das políticas e 

incentivos com foco nas energias renováveis, na eficiência 

energética e desenvolvimento local. A regulamentação trouxe 

a estabilidade necessária para a promoção de novos 

investimentos, a geração de novos empregos e a expansão do 

produto.

O maior desafio para o setor é a manutenção das políticas 

públicas que estabelecem as metas de redução das emissões 

na comercialização de combustíveis e que levarão o país a 

atingir o índice de 18% de combustíveis sustentáveis até 2030.

Além da manutenção das políticas públicas, também é 

necessário que a sociedade como um todo entenda 

efetivamente os benefícios da descarbonização dos 

combustíveis, parte constante no cotidiano das pessoas.         

E isso passa por um rompimento de paradigma, pois é 

necessário que se revejam as formas e os padrões de 

consumo, afinal sustentabilidade tem a ver mais com atitudes 

do que com palavras; por isso a importância da manutenção 

das políticas e seus mecanismos de fiscalização e controle, 

exigindo um modelo de negócios que aproveite a janela de 

oportunidades e um vasto potencial de transformações das 

cadeias de valor. 

BSBIOS // Relatório de Sustentabilidade // 2018
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2
Perfil do

Relatório

Processo de relato

Engajamento com partes interessadas

102-46, 102-50, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56,102-36, 102-32

102-13, 103-1, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-21

esde 2017, o Relatório de 

D Sustentabilidade da BSBIOS é 

anualmente divulgado (102-52) 

com o propósito de publicizar os 

resultados e processos corporativos, 

demonstrando o andamento dos 

projetos e as informações mais 

relevantes aos diversos públicos de 

relacionamento. A presente versão 

corresponde ao período de 1° de 

janeiro a 31 de dezembro de 2018 (102-

50), em português e inglês, impresso e 

online, e não passará por auditoria 

externa acreditada (102-56). Esse 

relatório foi elaborado de acordo com 

os Standards da GRI: opção Abrangente 

(102-54,102-49), incluindo informações 

sobre a estratégia, a análise, a gover-

nança, a ética e a integridade da 

companhia, decisão que possibilita 

divulgar o desempenho de forma mais 

ampla, ao relatar o maior número 

possível de tópicos referentes aos 

aspectos materiais identificados. A fim 

de produzir um documento claro, 

transparente, acessível e atualizado, o 

processo desse relatório envolve todas 

as áreas da empresa, representadas por 

um grupo de trabalho que ativamente 

participa de sua compilação, atento às 

legislações e movimentos do setor. O 

Conselho de Administração e a Diretoria 

Executiva aprovam os temas materiais, 

bem como os conteúdos aqui apresen-

tados. No sumário, estão os tópicos de 

relato apresentados e em quais páginas 

estão localizados, bem como sua 

correlação com o Índice de Conteúdo 

do GRI (102-55).

Como ferramenta de apoio ao 

trabalho, a empresa segue usando os 

Indicadores Ethos Para Negócios 

Sustentáveis e Responsáveis. Este ano 

também foram utilizados os Guias 

Temáticos sobre Integridade, 

Governança e Combate a Corrupção e 

Mudanças Climáticas.

Durante o processo de elaboração 

desse relatório, houve mudança 

significativa na estrutura de governança 

da companhia, decorrente de solicitação 

de demissão por parte do presidente do 

Conselho de Administração, Ricardo 

Greenhalgh Barreto Neto, relacionada à 

mudança na estrutura diretiva da 

Petrobras Biocombustível – PBIO; para 

substituí-lo, assumiu interinamente o 

vice-presidente do Conselho, Marcos 

Cittolin (102-10).

Para conhecimento dos indicadores 

e das diretrizes do GRI utilizados neste 

relato, acesse www.globalreporting.org 

(102-36).

Na definição da estrutura, do 

conteúdo, do escopo e dos indicadores 

de desempenho (tópicos materiais) 

levaram-se em consideração as 

expectativas dos Stakeholders, além de 

assistentes, analistas, facilitadores, 

especialistas, coordenadores, gerentes, 

Diretoria Executiva, Conselhos de 

Administração e Fiscal. Este processo foi 

realizado por consultoria especializada. 

Para mais informações sobre

a companhia e as ações de

sustentabilidade: 

Endereço: BR-285, Km-294 / SN

Bairro: Petrópolis 

CEP: 99050-700 

A/C Comitê de Sustentabilidade 

Fone: (54) 2103-7100

www.bsbios.com 

(102-53).

A metodologia utilizada promove, dentre outras questões, 

o constante diálogo entre a companhia e as partes 

interessadas, relacionamento que favorece negócios justos e 

sustentáveis e embasa a construção dos planos de ação de 

maneira engajada e em consonância com as expectativas de 

públicos de relacionamento. Na BSBIOS, as partes 

interessadas são identificadas como indivíduos ou grupos, 

envolvidos ou afetados com o desempenho social da 

empresa, sendo elas: poder público, agentes intrasetoriais, 

investidores, público interno, sociedade, órgãos públicos, 

clientes, fornecedores, imprensa e agentes sociais. No 

processo de construção deste relatório foram mapeadas as 

partes interessadas da organização e, ao longo do ano, são 

realizadas diversas ações de engajamento com todos esses 

públicos (102-40,102-42). Os públicos estratégicos da 

Companhia são  (102-40): 
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Matriz de partes interessadas

Agentes Públicos  (102-40)

Entidades Representativas das Indústrias e Trabalhadores (102-13, 103-1) 

Entidades de Desenvolvimento Tecnológico e Acadêmico (102-40)

Fornecedores (102-40, 102-9)

Imprensa (102-40)

Clientes (102-40)

Público Interno (102-40)

Organizações Sociais (102-40)

Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP)

Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil (APROBIO)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

Gordura Animal

Veículos de comunicação impressa

Distribuidoras de Combustíveis

Estrutura de Governança

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

Inclui órgãos políticos e jurídicos: 

Entidades civis associadas à área de Comunicação e Marketing e ao Comitê de Sustentabilidade, como:

A companhia se relaciona com as entidades de classe por meio de campanhas setoriais e de classe, ações diretas, por meio de 

projetos e termos de cooperação, com atuação das diferentes áreas da empresa, abrangendo os mais diferentes assuntos, via oficio

e sob responsabilidade e monitoramento da área de comunicação. Estão inclusas neste processo: 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM)

Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo

Sistema S

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Químicos

Mídias Sociais

Outros

Transportadoras

Ministério de Minas e Energia (MME)

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP)

Empresa de Assistência Téc. e Ext. Rural do RS e do PR (EMATER)

Óleo Vegetal

Tvs

Empresas de Ração Animal

Cerealistas

Instituto do Meio Ambiente do Paraná (IAP)

Sec. Municipal da Educação de Passo Fundo

Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul (ACERGS)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Federação das Indústrias do estado do Rio Grande do Sul (FIERGS)

Universidade de Passo Fundo (UPF)

Cooperativas

Prefeituras Municipais de Passo Fundo e Marialva

Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente de Marialva (SAEMA)

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAPI-RS)

Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória (SERFLOR-PR)  

Governos  Estaduais do Rio Grande do Sul e do Paraná

Sec. Municipal de Meio Ambiente de Passo Fundo (SMAM)

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETAG/RS)

Faculdade Meridional (IMED)

Insumos

Rádios

Importadores de Borra e Glicerina

Serviços

Colaboradores

Instituto Ethos de Responsabilidade Social

Sec. Mun. de Ind. Com. e Desenvolvimento Econômico de Marialva
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Este engajamento pode ocorrer de variadas formas, 

iniciada pela empresa, como [uma] resposta a uma ou mais 

partes interessadas, reuniões formais ou informais, conferên-

cias, workshops, audiências públicas, mesas-redondas, 

comitês consultivos, procedimentos regulares e estruturados 

de informação e consulta, negociação coletiva e fóruns na 

internet, sem periodicidade definida, salvo os casos de: 

Encontro Comercial (novembro), Evento do Dia do Motorista 

(julho), Conferência de Líderes (janeiro) e as negociações 

coletivas (no mês de maio, no Paraná e em agosto, no Rio 

Grande do Sul). Importante ressaltar que, em função da 

mudança da legislação trabalhista, a categoria, no Rio Grande 

do Sul, está sem firmar acordo coletivo de trabalho com a 

entidade de classe, mantendo os direitos e benefícios 

acordados em anos anteriores), tendo em vista que o acordo 

coletivo de trabalho da empresa tem vigência anual (102-43). 

Com relação ao engajamento com fornecedores e outras 

entidades públicas, a empresa sempre visa abordar os temas 

de forma a serem entendidos por eles, buscando estreitar o 

diálogo entre as partes interessadas (102-44).

A partir de amplo processo de engajamento ocorrido nos 

anos anteriores (2017 e 2018), com o objetivo de construir e 

revalidar a matriz de materialidade, a BSBIOS optou por focar, 

neste ano, no público interno, realizando três workshops, 

sendo dois ocorridos no dia 7 de janeiro, em Passo Fundo e 

um no dia 23 de janeiro, em Marialva. Como suporte, foram 

utilizadas três perguntas direcionadoras: 'Que bom! Que pena 

e Que tal?' A partir destas diretrizes, os colaboradores 

avaliaram o processo de relato anterior, analisaram o 

desempenho e estratégias da companhia, sugeriram e 

apontaram alternativas para maior visibilidade do relatório, 

bem como revalidaram a matriz de materialidade. Além 

destes workshops, também foram realizadas visitas técnicas a 

fornecedores de Marialva e região, como fornecedores de 

óleo e de gordura animal, a quem foi aplicado um questioná-

rio sobre os 15 temas discutidos, baseados em aspectos 

abordados nos ciclos anteriores pelas partes interessadas e 

pela alta liderança durante o processo de engajamento. Para 

a revalidação também foi levada em consideração a visão 

estratégica da empresa, complementada por especialistas, 

além de considerar análise de fontes secundárias, como 

materiais para o setor do agronegócio, benchmarking de 

mercado, documentos internos, políticas e diretrizes estraté-

gicas, entre outras. 

Matriz de materialidade
102-47

Matriz de 
materialidade

Tópicos
materiais

Social e de
Relacionamento

Relacionamentos com clientes, acionistas, 
funcionários, sociedade e diferentes 

públicos do negócio. Inclusão Social;
Prevenção da Corrupção; Investimento

em Ações Sociais; Cumprimento
as Leis; Transparência. 

Capacitação e 
Treinamento

Conhecimentos que permeiam
 o negócio, como propriedade
 intelectual e organizacional: 

Inovação e tecnologia.

Pessoas
 Habilidades e experiências das pessoas

que fazem a operação e suas motivações
para inovar: Treinamento e Desenvol-

vimento profissional; Saúde e
 Segurança do Trabalho e 
Condições de Trabalho.

Meio Ambiente
Recursos e processos ambientais usados

 para a atuação e oferta de serviços:
 Redução de Emissões; Uso Sustentável 

dos Recursos; Redução de Impactos 
na Comunidade; Educação

Ambiental.

102-47

Financeiro
Recursos financeiros para atuação

e oferta de produtos e serviços:
Geração de Emprego e Renda

e Geração de Resultados.
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Todos esses tópicos passaram por amplo processo de discussão e maturação e estão alinhados às expectativas dos 

Stakeholders, bem como com as estratégias de sustentabilidade da companhia .(102-44)

Matriz de materialidade e suas correlações
102-46

Meio Ambiente

Educação Ambiental 8,91

9,03

8,96

9,20

3.1

3.2

3.3

3.4

Redução de Emissões

Redução de Impactos Ambientais na Comunidade

Uso Sustentável dos Recursos

Social e de Relacionamento

Investimento em Ações Sociais 8,52

8,75

9,14

9,26

9,35

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Inclusão Social

Transparência

Prevenção da Corrupção

Cumprimento das Leis

Investimentos em Ações Sociais Comunidade e Poder Público Emprego; Diversidade e igualdade de oportunidade; 

Igualdade de remuneração entre homens e mulheres; 

Não discriminação; Trabalho infantil; Trabalho 

forçado ou análogo ao escravo.

405-1, 405-2,

408-1, 409-1

Financeiro

Geração de Emprego e Renda 8,97

8,88

4.1

4.2 Geração de Resultados

Capacitação e Treinamento

Inovação e Tecnologia 9,035.1

Pessoas

8,83

8,95

9,12

2.1

2.2

2.3

Condições de Trabalho

Saúde e Segurança no Trabalho

Treinamento e desenvolvimento profissional

Stakeholders Internos

8,4

1.1

1.2

3.1

3.3

3.2

3.4

4.1 4.2

5.1

2.1

2.2

2.3

1.3

1.4

1.5

7,8

8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

S
ta

k
e

h
o

ld
e

rs
 E

x
te

rn
o

s

Tópicos Materiais Públicos Impactados Aspectos GRI Tópico GRI

Inclusão Social (PCDS, Jovens
Aprendizes, População Vulnerável)

Transparência e Divulgação
dos Resultados

Comunidade e Poder Público

Força de Trabalho,

Fornecedores, Entidades de

Classe, Órgãos Reguladores, 

Comunidade, Mercado

e Imprensa

Emprego; Diversidade e igualdade de oportunidade;

Igualdade de remuneração entre homens e mulheres;

Não discriminação.

Desempenho econômico; Presença no mercado.

401-1, 401-2,

401-3, 405-1,

405-2, 406-1

201-1, 202-1



Prevenção da Corrupção Força de Trabalho, Alta Administração,

Comunidade, Órgãos Reguladores, 

Órgãos Fiscalizadores, Poder Público,

Agentes Intersetoriais e Fornecedores 

Combate à corrupção. 413-1, 413-2,

205-1, 205-2,

205-3, 415-1,

206-1, 419-1

Tópicos Materiais Públicos Impactados Aspectos GRI Tópico GRI

Cumprimento das Leis

Condições de Trabalho

Educação Ambiental

Uso Sustentável dos Recursos

- Água, Energia e Materiais

Redução de Impactos

Ambientais na Comunidade

Geração de Resultados

Inovação e Tecnologia

Geração de Emprego e Renda

Treinamento e Desenvolvimento

Profissional

Saúde e Segurança no Trabalho

Redução da Emissão de

Carbono, Poluentes e

Resíduos

Comunidade, Força de Trabalho,

Alta Administração, Fornecedores e 

Entidades de Classe

Colaboradores, Prestadores de 

Serviços, Fornecedores, Órgãos 

Fiscalizadores, Entidades de Classe 

e Alta Administração

Comunidade, Colaboradores,

e Prestadores de Serviços

Comunidade, Poder Público, Órgãos

Fiscalizadores e Força de Trabalho

Comunidade

Colaboradores, Alta Administração, 

Prestadores de Serviços, Comunidade, 

Mercado e Entidades de Classe

Universidades, Entidades de 

Pesquisas e Público Interno

Comunidade e Força de

Trabalho

Colaboradores, Comunidade

Fornecedores e Prestadores 

de Serviços

Força de Trabalho, Comunidade e 

Órgãos Fiscalizadores

Comunidade, Força de Trabalho, 

Órgãos Reguladores, Agentes 

Intersetoriais e Fornecedores

Conformidade

Emprego; Relações trabalhistas; Saúde e segurança no 

trabalho; Diversidade e igualdade de oportunidades;

Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres;

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas; 

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas

às práticas trabalhistas; Investimentos; Não discriminação;

Liberdade de associação coletiva; Trabalho infantil; Trabalho

forçado ou análogo ao escravo; Práticas de segurança; 

Avaliação de fornecedores em direitos humanos; 

Mecanismos e queixas de reclamações em direitos humanos. 

Conformidade; Transportes Geral; Mecanismos de

reclamações relacionadas à impactos ambientais.

Água; Energia; Materiais

Odores; Poluição; Impactos negativos significativos, reais

e potencais nas comunidades locais.

Desempenho econômico; Presença no mercado;

Impactos econômicos indiretos.

Materiais; Gestão Financeira.

Emprego; Diversidade e igualdade de oportunidade;

Trabalho decente; Impactos econômicos indiretos;

Presença no mercado; Práticas de compras.

Treinamento e Educação

Saúde e Segurança no Trabalho

Emissões; Conformidade; Transporte Geral.

419-1, 307-1

401-1, 401-2,

402-1, 403-1,

403-2, 403-3

307-1, 103-2

303-1, 303-2,

303-3, 302-4,

302-5, 306-1

413-1, 413-2

103-1

201-1, 201-2,

201-3, 201-4,

202-1, 202-2,

203-1

103-1, 203-1

401-1, 401-2,

405-1, 414-1,

414-2, 408-1,

203-2, 204-1,

202-1, 202-2,

203-1, 204-1

404-1, 404-2,

404-3

403-1, 403-2,

403-3, 403-4

305-1, 302-4,

305-3, 307-1,

305-4, 305-5,

305-6, 305-7, 
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Importante frisar que as expectativas levantadas 

orientam este relatório que focará três temas: meio ambien-

te em especial as mudanças climáticas, sistema de complian-

ce e, em um capítulo específico, atendendo as solicitações 

do público interno e externo, abordará o setor do biodiesel e 

o RenovaBio, com suas implicações (102-46). Também é 

parte deste relatório o Índice de Conteúdo GRI (102-55) e 

glossário.

Da sua primeira publicação em 2017 (102-51), até a 

presente data, houve um número importante de melhorias, 

que serão apresentadas no corpo do relatório. Pode ser 

citada a constituição do Comitê de Sustentabilidade, 

aprovado pelo Conselho de Administração, em dezembro 

passado, cujo objetivo é construir uma política específica 

alinhada à estratégia da companhia, bem como torná-la 

acessível e constante a todas as áreas, de forma transversal. 
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3 BSBIOS

Perfil da empresa
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8, 102-9, 102-10, 102-11, 102-12, 102-13

INVESTIMENTOS

MILHÕES

R$38,5

MILHÕES

R$119,6

MILHÕES

R$799,6

BILHÕES

R$7 6,

IMPOSTOS

VALOR ADICIONADO

RECEITAS

* Em milhares de reais (R$)

A BSBIOS nos últimos
três anos contribuiu

para os municípios de
Passo Fundo e Marialva

BSBIOS

BSBIOS (102-1) é uma empresa 

A de capital fechado (102-5), de 

grande porte (102-7), com 

estrutura de produção própria em dois 

diferentes municípios: a sede em Passo 

Fundo (102-3), no Rio Grande do Sul e a 

filial em Marialva, no Paraná (102-4).

A localização de suas duas unidades 

operacionais é estratégica, tanto para a 

produção de Biodiesel como para o 

escoamento de grãos, haja vista que a 

BSBIOS comercializa tanto o biodiesel 

como o farelo de soja, a glicerina, a 

borra e a soja (102-2).

É amparada por força de trabalho no 

total de 395 (102-8, 405-1) colaborado-

res, sendo 336 colaboradores diretos e, 

59 indiretos, destes 308 são homens e 

87 mulheres, atuando em suas duas 

unidades. O salário médio é R$ 3.935,17, 

o piso salarial da unidade Passo Fundo e 

de Marialva em comparação ao salário 

mínimo nacional (R$ 954,00) tem uma 

variação média de até 26% a mais 

Importante ressaltar que todos os 

colaboradores, tanto da planta de 

Marialva quanto de Passo Fundo, 

recebem um adicional de 30% a título de 

periculosidade. Além disso, 100% de 

membros da alta hierarquia são da 

região (201-2). 

Conta com uma rede de 2124 

fornecedores, dos quais (102-9): 1045 de 

materiais, 642 prestadores de serviço, 

260 de grãos, 85 de gordura animal, 7 

de produtos químicos e 85 de químicos 

de processos.

Desde sua implantação até a 

atualidade, além de gerar empregos 

diretos e indiretos, contribui para a 

arrecadação de tributos municipais, 

estaduais e federais. 

A BSBIOS (102-2), no último ano, 

contribuiu para os municípios de Passo 

Fundo e Marialva com R$ 3.149.249* de 

receitas: R$ 314.221* a título de valor 

adicionado e R$ 44.668* em arrecada-

ção de impostos federais, estaduais e 

municipais. Os investimentos no período 

foram da ordem de R$ 13.662*, sendo 

reconhecida por todos os stakeholders 

como um marco na comunidade (202-1). 

Final de tarde na unidade da 

BSBIOS em Passo Fundo
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Atualmente, a BSBIOS é a maior produtora nacional de 

biodiesel, com um faturamento de R$ 3.149.249.610,17 (201-1) 

e, desde a sua implantação, é responsável por promover 

maiores oportunidades para o agronegócio local e regional, 

visto que a produção de biodiesel passou a ser uma excelente 

opção de comercialização das cooperativas e indústrias de 

processamento de oleaginosas, principalmente a soja. 

Como destaque, a utilização da gordura animal, antes vista 

como um resíduo – um subproduto de difícil comercializa-

ção – transformada em matéria-prima, decorrente do 

seu aperfeiçoamento e das práticas operacionais que 

passaram a absorvê-la para a produção de biodiesel. 

A companhia conta também com modernas 

tecnologias, como as americanas e europeias – a 

Crown Iron Company, a Desmet Ballestra e a 

Westfalia - todas utilizadas para a produção de 

Biodiesel e para o processamento de oleaginosas 

atendendo, assim, às especificações, tanto 

A BSBIOS é uma empresa integrada de Agroenergia, que produz e transforma produtos e tem atuação na cadeia do Agronegócio. 

Atuação BSBIOS
102-2, 102-5, 102-9
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REDUÇÃO

CO2

Agricultura 

Extração de Óleo

Gordura Animal

BSBIOS

Cadeia do Agronegócio

Farelo de Soja

Glicerina

Biodiesel

Produção de Biodiesel

Uso em veículos com

motores movidos a Diesel

Indústria Química

Proteína Animal

Planta de Biodiesel na

Unidade de Marialva/PR



Principais produtos
102-2

BIODIESEL

É um biocombustível produzido a partir de

 fontes renováveis, como óleos vegetais e

 gorduras animais, que contêm em sua

 composição diferentes tipos de ácidos graxos. 

Sua definição química é a de um éster metílico 

ou etílico de ácidos graxos, que variam de

 acordo com a matéria-prima utilizada.

ÓLEO DEGOMADO

É extraído da soja com o uso do hexano e 

representa a principal matéria-prima utilizada 

na produção do Biodiesel. Em média obtém-se 

20% de óleo da soja processada. 

O produto também pode ser utilizado como 

ingrediente na formulação de rações, 

bem como matéria-prima para as plantas de

refino e hidrogenação de óleo de soja. 

BORRA

É um subproduto da reação de neutralização 

do óleo vegetal, utilizada como matéria-prima 

para as indústrias que fazem a extração do 

ácido graxo presente no produto. 

GLICERINA

É um produto resultante da transesterificação 

de óleo vegetal e gordura animal com metanol, 

que pode ser utilizado como matéria-prima 

em plantas de bidestilação de glicerina ou 

aplicações específicas definidas pela indústria.

CASCA DE SOJA

É resultante do processo de preparação da 

soja para a extração do óleo de soja com 

hexano, sendo importante fonte de fibra 

na alimentação animal. O produto pode ser 

comercializado na forma moída ou peletizada.

FARELO DE SOJA

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. 

RESÍDUO DE SOJA

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.
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A companhia vem crescendo e acompanhando o mercado de Biodiesel e suas transformações, 

em sintonia com seu planejamento estratégico, e trabalha para alcançar um crescimento de 43% 

de capacidade instalada em 2019, nas plantas de biodiesel. A planta de processamento de grãos 

também receberá um incremento, ampliando sua capacidade de processamento de grãos de 

1080 mil ton. de esmagamento de soja/ano, para 1280 mil ton/ano. A novidade para o parque de 

Passo Fundo será a construção de uma planta de Desacidificação de Gordura, o que permitirá o 

aumento do processamento da matéria-prima proveniente de gordura animal, possibilitando a 

expansão de 20% para 40% no uso desse insumo. Serão investidos R$ 72 milhões, sendo que, 

desse valor, R$ 47 milhões serão utilizados para as ampliações e R$ 25 milhões em capital de giro. 

Já para a ampliação da capacidade de biodiesel de Marialva serão investidos R$ 13,7 milhões. 

Capacidade 
de produção

301-3

BSBIOS
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Produção de Biodiesel

Esmagamento de Soja

Produção de Farelo e Casca de Soja + Óleo Degomado

Glicerina

As unidades de Passo Fundo e Marialva
produziram juntas em 2018:

Unidade de Passo Fundo/RS

Unidade de Marialva/PR

Esmagamento - Passo Fundo/RS

Glicerina - Passo Fundo/RS e Marialva/PR

Produção - Passo Fundo/RS

Capacidade (m³ / dia)

Capacidade (m³ / dia)

Capacidade (ton / dia)

Passo Fundo (ton / ano)

Farelo de Soja + Casca de Soja (ton / ano)

600600

580580

30003000*

21.74019.072

653.200 651.384

800*

800*

3000

22.045

721.726

800

800

3000

29.284

772.903

Autorizado (m³ / ano)

Autorizado (m³ / ano)

Autorizado (ton / ano)

Marialva (ton / ano)

Óleo Degomado de Soja (ton / ano)

216.000182.400

208.800198.300

1.080.0001.005.000

21.57821.597

167.249 170.298

247.200

227.400

1.080.000

22.509

188.951

288.000

288.000

1.080.000

29.198

201.033

Produção Real (m³ / ano)

Produção Real (m³ / ano)

Produção Real (ton / ano)

198.797174.062

196.833196.593

855.560848.723

205.236

203.088

946.516

274.953

270.724

1.012.420

Distribuído (m³ / ano)

Distribuído (m³ / ano)

198.225170.295

196.801196.618

203.797

203.854

272.270

269.294

20162015

20162015

20162015

20162015

2015 2016

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

*Janeiro a Julho de 2017: 600m³ / Agosto a Dezembro de 2017: 800m³

*Janeiro a Outubro de 2017: 580m³ / Novembro e Dezembro de 2017: 800m³

*Janeiro a Maio de 2015: 2500 ton / Junho a Dezembro de 2015: 3000 ton

m³545.677

BSBIOS



Fornecedores de matéria-prima: Soja

Fornecedores de matéria-prima: Agricultura Familiar

102-9, 103-1

102-9, 103-1
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Um dos valores da BSBIOS é o empreendedorismo, que fomenta o desenvolvimento local, 

contratando produtos e serviços da região. Assim, 14,40% de fornecedores são de Passo Fundo 

e 8,25% de Marialva e região. Além de gerar trabalho e renda, em decorrência da proximidade 

empresa-fornecedores, contribui para a logística, a segurança no transporte e para a 

organização da economia local.

Principais
Fornecedores

102-9

A BSBIOS está presente no mercado de soja, atuando na compra do grão 

durante os 12 meses do ano. Provenientes das regiões Noroeste, Norte, 

Nordeste e centro do Rio grande do Sul, a empresa conta com uma carteira de 

mais de 260 fornecedores ativos em seu portfólio. A matéria-prima é 

adquirida das principais cooperativas, cerealistas e produtores do Estado. 

Com demanda fixa de 3.000 ton/dia, destinadas à esmagadora de soja em 

Passo Fundo, a BSBIOS gera liquidez ao mercado de soja regional e 

oferece soluções logísticas, participando de negócios tanto na 

modalidade CIF, quanto FOB, conforme necessidade de venda de seu 

fornecedor. A empresa possui também política para recebimento de 

soja a fixar, buscando contribuir e amenizar o déficit de armazena-

gem do mercado para recebimento de soja na região.

A BSBIOS oferece a possibilidade, para seus fornecedores, de 

além de vender a soja, fazer contratos de permuta (troca) de seus 

produtos, como farelo de soja, casca de soja e resíduo de soja, 

agregando valor ao negócio e contribuindo com a cadeia 

produtiva da região.

Além do programa de processamento de soja para a 

indústria, a BSBIOS participa do mercado de soja nacional, 

comercializando por meio da compra e venda do grão, 

destinando o produto para outras finalidades, como 

Exportação e Mercado doméstico.

FOTO SOJA

Detentora do Selo Combustível Social, a BSBIOS origina, 

anualmente, no mínimo, 40% das matérias-primas utilizadas 

na produção de biodiesel da Agricultura familiar. Atualmente, 

a empresa compra esses produtos de cooperativas familia-

res, localizadas na Região Sul do país, desde que tenham seu 

quadro associativo formado por, no mínimo, 60% de 

agricultores familiares.

A quantidade comprada anualmente pela empresa é 

definida com base no volume de biodiesel projetado para a 

produção e venda no ano seguinte, subdividindo-se as 

aquisições familiares entre grãos de soja e óleo de soja. A 

negociação contratual para as compras é realizada sempre 

no ano anterior à safra em questão.

Todas as informações sobre essas negociações são 

repassadas à Coordenação Geral de Agroecologia e Energias 

Renováveis - CGAER, por meio de uma base de dados 

chamada de SABIDO, onde constam todos os informes 

relacionados à compra. Com isso, e mediante solicitação a 

esta coordenação, é possível identificar os agricultores 

familiares que venderam e o volume de soja negociado, 

viabilizando o rastreamento da origem dessa matéria-prima 

familiar. A CGAER realiza ainda o cruzamento de dados e faz 

um acompanhamento que inclui auditorias na companhia, 

bem como nas cooperativas, para fins de corroboração.

Importante frisar que, como parte do Selo Combustível 

Social, para todo o volume negociado com as cooperativas e 

seus respectivos agricultores familiares, a BSBIOS paga, 

adicionalmente, um bônus no preço da compra, como 

fortalecimento do programa e da Agricultura Familiar. 

Também é repassado um valor à cooperativa para custos 

relativos à assistência técnica, a qual passa a ter a responsa-

bilidade da gestão desse valor para ações de assistência e 

capacitação técnica aos agricultores familiares que produzem 

esses grãos.
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Em 2018, a companhia adquiriu 

531.102 Ton de soja grão DAP e 7.549 

Ton de óleo de soja DAP das 21 

cooperativas com as quais a BSBIOS 

tem contratos de compra e venda 

de matérias-primas da agricultura 

familiar.

Segue abaixo, estratificado por 

ano e por unidade, o número 

de famílias que forneceram 

matérias-primas da agricul-

tura familiar para a BSBIOS:

Agricultura Familiar - Passo Fundo/RS

Agricultura Familiar - Marialva/PR

Cooperativas

Cooperativas

1816

77

14

6

13

7

Agricultores Individuais

Cooperativas (óleo)

1.285935

22

-

2

-

1

Total de Famílias

Total de Famílias

10.1169.090

5.0584.545

9.255

4.401

8.041

4.109

2016

2016

2015

2015

2017

2017

2018

2018

Os números comprovam o volume originado e que valores foram injetados na economia 

familiar, bem como a importância do Programa Selo Combustível Social nas atividades dos 

Agricultores Familiares da região. Também comprovam que o maior beneficiado é o 

Agricultor Familiar, que está mais valorizado e, por consequência, comprometido com a 

manutenção de seus princípios na produção de grãos e alimentos para o mercado consumi-

dor. Assim, pode-se afirmar que o Programa Selo Combustível Social permite a 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.
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Aquisições Passo Fundo/RS

Aquisições Marialva/RS

Aquisições Total

Fonte de Aquisição

Fonte de Aquisição

Cooperativas Familiares
Agricultores Individuais

Cooperativas Familiares
Cooperativas (Óleo)

Cooperativas Familiares
Agricultores Individuais

Cooperativas Familiares
Cooperativas (Óleo)

Cooperativas Familiares
Cooperativas (Óleo)

Cooperativas Familiares
Cooperativas (Óleo)

Cooperativas Familiares Cooperativas Familiares

Quantidade (Ton.)

Quantidade (Ton.)

205.306
336.289

86.823
10.952

308.973*
35.906*

113.704*
30.390*

92.519
15.453

77.468
7.644

170.777
7.549

3.557*
555*

1.607*
1.271*

2.599*
-----

1.143*
557*

259.820
43.233

413.886*
52.036*

175.947*
52.142*

115.204*
22.058*

223.190*
18.934*

4.760*
721*

2.193*
1.933*

1.897*
1.006*

4.121*
1.020*

3.830*
-----

736*
751*

630*
366*

1.780*
342*

249.805

360.971*

5.562*

3.527*

360.325

484.060*

7.742*

5.955*

726.185*498.233*694.011*488.974*

12.883*8.465*6.606*6.990*

8.076*4.522*5.317*4.298*

Valor de Aquisições (R$)

Valor de Aquisições (R$)

Valor de Aquisições (R$)

Bônus (R$)

Bônus (R$)

Bônus (R$)

Assistência Técnica (R$)

Assistência Técnica (R$)

Assistência Técnica (R$)

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2017

2017

2017

2018

2018

2018

FOTO AGRICULTOR FAMILIAR

Os números acima expressam, fidedignamente, o 

volume originado e os valores injetados na economia 

familiar no período, bem como os benefícios diretos 

a partir das bonificações nos preços das matérias-

primas familiares adquiridas e do aporte 

financeiro relativo à assistência técnica, que é 

repassado pela companhia às cooperativas.

Com as melhorias e capacitações promovi-

das pela assistência técnica mais presente a 

atuante nas lavouras dos produtores 

familiares, a partir do Programa Selo 

Combustível Social, pode-se perceber 

significativo aumento da produtividade e 

dos benefícios às propriedades 

familiares rurais, agregando valor e 

fortalecendo este segmento.  

40% de toda a matéria-prima da 

BSBIOS é oriunda da Agircultura Familiar.

* Em milhares de reais (R$)
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Além da soja, o biodiesel produzido na BSBIOS tem 

como matérias-primas as gorduras animais, que são: 

Sebo Bovino, Óleo de Aves, Gordura Suína e Óleo de 

Peixe. Essas Gorduras são oriundas de 85 frigoríficos, 

graxarias e abatedouros, localizados nas regiões sul, 

sudeste e centro-oeste do Brasil.

O uso da gordura animal é mais um mercado 

alavancado pelo biodiesel. Anteriormente, era 

tratado como excedente e descartada em rios e 

fontes, causando grande impacto ambiental. 

Com sua transformação em matéria-prima, foi 

possibilitada a sua comercialização e 

valorização, promovendo sua organização na 

cadeia, quando antes eram depreciadas e 

não possuíam nenhum valor. 

Desta forma, o mercado local foi 

atendido, promovendo novas opções de 

comercialização para outros estados 

produtores destas matérias-primas.

Hoje, a companhia conta com 85 

fornecedores de resíduos animais e, 

em 2018, adquiriu 153.926 Ton. e 

consumiu 155.454 Ton. (estoque). 

Aquisição Gordura Animal

153.926111.38984.11881.639

155.454111.09782.20181.345

Compra (Ton.)

Consumo (Ton.)

20162015 2017 2018

Mercado de atuação
102-6, 102-12

Desde sua fundação, a BSBIOS é amplamente reconheci-

da no setor, pelo comprometimento com a qualidade dos 

serviços que presta, com crescente inovação e engajamento 

socioambiental, bem como com o desenvolvimento 

regional. Embora a sua principal atuação seja a produção e 

a distribuição de biocombustíveis, também atua no merca-

do de comercialização de farelo de soja, glicerina, borra.

Atualmente, opera em 10 estados brasileiros, em 

especial no Rio Grande do Sul e Paraná, bem como em 8 

países. Com forte participação na produção e distribuição 

de biodiesel, investiu   R$13.662* na melhoria de seus 

processos e produtos (102-2, 102-9).

Encerrou o ano de 2018 com lucro consolidado de            

R$ 111.642* e EBITDA de R$ 250.531*, total de Ativo de        

R$ 853.531*, total de Passivo de R$ 643.739* e total de 

Patrimônio Líquido de R$ 209.792* (102-7, 102-3).

Na sua essência, contribui para soluções sustentáveis e 

inteligentes, cada vez mais necessárias no mundo corpora-

tivo contemporâneo, promovendo a geração de trabalho e 

renda e distribuição de riqueza na região onde está 

inserida. A empresa não utiliza a Abordagem da Precaução 

(102-11).  

A Glicerina é um produto que tem uma demanda significativa no continente 

asiático e a BSBIOS exportou, em 2018, 18.207.480 toneladas para a China. 

Também exportou 59.025 ton. de Farelo de Soja para a Eslovênia, a Espanha, a 

Holanda, a França, a Itália, a Alemanha e a Coréia do Sul.

Exportações
102-2, 102-6

* Em milhares de reais (R$)
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Principais clientes
102-6

Iniciativas Externas
102-12

A companhia atua em quase todo o 

território nacional, e seus produtos 

estão presentes em 10 estados (Rio 

Grande do Sul, Paraná, Bahia, Espírito 

Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e São Paulo). E, em 2018 

exportou farelo de soja e glicerina 

para os seguintes países: Espanha, 

França, Itália, Alemanha, Holanda, 

Eslovênia, Coréia do Sul e China.

Pesquisa 
de Satisfação

A satisfação dos clientes é uma de nossas diretrizes e é quesito 

fundamental para a postura estratégica. Assim, anualmente é realizada 

uma pesquisa de Satisfação com Clientes, objetivando melhoria nos 

processos na qualidade de fornecimento de produtos. A pesquisa é 

realizada por meio de uma plataforma online, sendo direcionada aos 

clientes via e-mail e mecanismos de mensagem. No ano de 2018, contou 

com a adesão de 77,3% dos clientes consultados, sendo a BSBIOS 

avaliada com a nota 93,26. A pesquisa leva em consideração os 

seguintes fatores de avaliação: aspectos gerais, qualidade do produto, 

atendimento, relações comerciais e logística. 

                                      Signatária do Selo Social Combustível desde 2007, a BSBIOS, anualmente, origina 

                                 um percentual de, no mínimo, 40% das matérias-primas da  Agricultura Familiar. 

Cabe ressaltar que a empresa, no que tange às suas responsabilidades relativas ao Selo combustível 

Social, atende ao disposto na legislação vigente (Portaria 515 da Secretaria Especial da Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário, de 21 de agosto de 2018) quanto às obrigações de contratação

das matérias-primas da Agricultura Familiar, prestação de assistência técnica e disponibilização das 

informações das aquisições na base de dados do Governo Federal (SABIDO). A renovação da concessão

do direito de uso do Selo Combustível Social tem validade de 5 anos, sendo que a BSBIOS renovou o 

Selo em 30/10/2017, com validade até dezembro de 2022, para a Unidade de Passo Fundo/RS e em 

28/12/2015, com validade até dezembro de 2020, para a Unidade de Marialva/PR.

                                      A BSBIOS está certificada pela GMP+B2 e GMP+B3, o que atesta o atendimento dos

                                 requisitos internacionais relacionados à Segurança Alimentar na sua cadeia de 

produção e comercialização. O farelo produzido pela BSBIOS está de acordo com os critérios de Boas 

Práticas de Fabricação, estando em consonância com os níveis toleráveis da matéria prima empregada, 

estabelecidos pela legislação específica, no que tange a resíduos de pesticidas, contaminantes 

inorgânicos e microbiológicos. A companhia recebeu a certificação em 30/05/2011 e, anualmente, é 

realizada pela Certificadora uma auditoria de Manutenção e, a cada três anos, uma auditoria de 

Renovação do Certificado. Foi validada em maio de 2017. 

                                      É a norma certificadora que padroniza internacionalmente as atividades exercidas

                                 pelos laboratórios de ensaio e calibração. A certificação assegura a competência do 

laboratório e a confiabilidade dos resultados emitidos. Para a certificação do biodiesel são realizadas 

análises a cada lote produzido, sendo obrigatório o atendimento às especificações de cada parâmetro e, 

só após os resultados satisfatórios das análises, o lote é liberado para expedição. Todas as análises 

seguem procedimentos específicos que são verificados regularmente, assegurando a confiabilidade nos

resultados. Os Laboratórios da BSBIOS Passo Fundo e Marialva possuem esta certificação desde 2014. 

A CGCRE/INMETRO é o órgão responsável pela avaliação no Brasil.

Principais
Iniciativas

102-12, 102-13

Dentre todas as organizações das 

quais participa ou é signatária, a 

BSBIOS ocupa assento na Associação 

de Produtores de Biodiesel – 

APROBIO, na Advanced Biofuels 

Association – ABFA e na National 

Biodiesel Board – NBB e, por meio 

destas, atua junto a organismos 

reguladores, fiscalizadores ou 

propositores de políticas públicas, 

como o Ministério de Minas e Energia 

e o Congresso Nacional, participando 

de diversos grupos de discussão 

sobre temas relacionados ao setor, 

como o RenovaBio  e sua ferramenta, 

o RenovaCalc,  com todas as suas 

implicações.

Objetivando ações mais 

sustentáveis e aprimorar processos 

de cunho socioambiental, em 2018, 

associou-se ao Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social, entidade 

sem fins lucrativos, cuja missão é 

mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a gerir seus negócios de 

forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na 

construção de uma sociedade justa 

e sustentável. 

CRL 0745

SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL

GMP+B2 e GMP+B3

CERTIFICAÇÃO ABNT NBR ISO/IEC 17025
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estrutura societária atual da companhia é fruto de uma 

A Joint Venture entre a R.P. BIO e a Petrobras Biocombustível, 

para explorar oportunidades em Agroenergia.

A BSBIOS e a Petrobras Biocombustível iniciaram a sua parceria 

em Marialva, no Paraná, em 2009, com a criação da empresa 

BSBIOS Marialva Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A - 

BSBIOS Marialva, quando a Petrobras Biocombustível adquiriu 

50% das ações da BSBIOS Marialva e a BSBIOS detinha os outros 

50% da empresa.  

Posteriormente a esta associação inicial, a partir de 1º de julho 

de 2011, a Petrobras Biocombustível também passou a ser 

detentora de 50% da empresa BSBIOS Indústria e Comércio de 

Biodiesel Sul Brasil S/A, localizada em Passo Fundo - BSBIOS Passo 

Fundo.  À época, acordou-se uma reorganização societária, sendo 

que a empresa BSBIOS Marialva foi convertida como subsidiária 

integral da BSBIOS Passo Fundo. 

Em 31 de dezembro de 2013, a BSBIOS Passo Fundo incorpo-

rou a empresa BSBIOS Marialva e esta passou a ser uma filial da 

Companhia BSBIOS Passo Fundo. 

Estrutura Societária Estrutura Acionária
102-5 102-5

A Petrobras Biocombustível é uma controlada 

integral da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. 

A Petrobras Biocombustível tem como missão 

a produção de biocombustíveis com responsa-

bilidade 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. 

A R.P.BIO é uma holding pertencente ao 

empresário Erasmo Carlos Battistella, com 

participações estratégicas e significativas em 

empresas, principalmente nos setores da 

Agroenergia e Energias Renováveis. A R.P. BIO 

pertence ao ECB GROUP, que também tem em 

seu portfólio a RP Energia, a Lavoro e a R.P. 

BIO Switzerland S.A.

BIOCOMBUSTÍVEL 

R.P. BIO

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL

BIOCOMBUSTÍVEL 

ECB 
GROUP

100%

50%

100%

50%



Governança 
Corporativa

Missão, Visão e Valores

102-18, 102-19, 102-22, 102-26

102-16

A Governança da BSBIOS é baseada em normas ancoradas na legislação nacional e 

internacional e aos procedimentos vigentes aplicáveis ao negócio do biocombustível. É 

alinhada às políticas, códigos e manuais internos dirigidos de igual maneira a operação 

da alta administração e estão alicerçados em pilares como ética, responsabilidade 

corporativa, prestação de contas, transparência e equidade, em consonância com as 

orientações do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)

A Sustentabilidade está no DNA da companhia, que se apresenta pela valorização do compromisso com a presente e as 

futuras gerações, por meio de ações focadas em Pessoas, Governança Corporativa e Responsabilidade Socioambiental.

Esse compromisso está estampado na Missão, na Visão e nos Valores da BSBIOS, construídos de modo a transmitir as 

mensagens de Sustentabilidade, Empreendedorismo, Comprometimento e transparência.

MISSÃO

VALORES

VISÃO

VISÃO
MISSÃO

VALORES

Estar entre os três 

maiores produtores 

de biodiesel no Brasil.

Participar do 

desenvolvimento 

sustentável do 

planeta através 

da agroenergia.

Transparência, Sustentabilidade, Comprometimento,

Foco no cliente e Empreendedorismo.
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Estrutura de Governança Corporativa

Assembleia Geral

Conselho de Administração

102-18

102-19, 102-26, 102-32

102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23,102-24, 102-25, 102-28,102-31,102-33

A companhia possui um modelo de governança estruturado em uma gestão compartilhada entre os sócios, seguindo seu 

acordo de acionistas, e se estrutura conforme organograma:

É o órgão soberano, convocada e instalada de acordo com a Lei de Sociedades por Ações e pelo Estatuto Social da Empresa, 

consolidado em 29 de setembro de 2017. Cabe a ela decidir, averiguar e tomar decisões frente às questões relacionadas ao 

desenvolvimento da BSBIOS. A delegação de competências para os executivos da companhia se dá por meio do estatuto social 

aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas. Para os demais níveis hierárquicos, as delegações ocorrem através de instruções 

normativas e deliberações, ambas aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. 

Indicados pela Petrobras Biocombustível e R.P.BIO, é formado 

por até 06 conselheiros titulares (102-22, 102-24), dentre eles 

uma mulher, com mandato bianual, que possui como responsa-

bilidade cuidar e valorizar o patrimônio da empresa, bem como 

maximizar retornos de investimentos. Ainda, realiza autoavalia-

ção anual e possui a incumbência de garantir o cumprimento das 

normas legais, regulamentadoras, e que as disposições contratu-

ais sejam seguidas fielmente, acompanhando diretamente os 

relatórios e estudos a cargo da Diretoria Executiva (102-28). O 

presidente do conselho não faz parte da referida Diretoria, a fim 

de evitar conflitos de interesses (102-23 e 102-25). Eventuais 

conflitos identificados e não resolvidos de forma consensual, são 

administrados pelo presidente da Assembleia e resolvidos por 

meio de arbitragem, que tem por dever zelar pela fiel observân-

cia das normas legais, regulamentares e disposições contratuais 

das atividades da empresa.

ASSEMBLEIA GERAL
DE ACIONISTAS

PRESIDENTE

DIRETORIA
COMERCIAL

DIRETORIA
INDUSTRIAL

DIRETORIA
ADM. E FINANCEIRA

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Conselho de Administração (Composição em 31 de dezembro de 2018)

Ricardo Greenhalgh Barreto Neto (Presidente*)

Marcos Alexandre Cittolin

Petrobras Biocombustível

R.P. BIO

Petrobras Biocombustível

R.P. BIO

Erasmo Carlos Battistella

Lair Jesus Pereira de Oliveira

Ivídio Luís Wehrmamann Schweizer

R.P. BIO

Thaís Murce Petrobras Biocombustível

* Durante a elaboração deste relatório em 2019, houve alteração da presidência do Conselho de Administração.
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Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

102-22, 102-24

102-19,102-20,102-35, 102-36, 102-38

Composto por três membros e seus respectivos suplen-

tes, sendo dois nomeados pela R.P.BIO e Petrobras 

Biocombustível, o Conselheiro Independente é escolhido por 

ambos. As atividades desse Conselho Fiscal se referem à 

análise das Demonstrações Financeiras e acompanhamento 

dos resultados junto aos auditores independentes, objetivan-

do garantir a exatidão dos números apresentados. Vale saber 

que o critério adotado para a construção dos órgãos de 

governança (Diretoria, Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal) é o da capacidade técnica (102-24). 

A Diretoria Executiva é formada por quatro diretores, 

aprovados pelo Conselho de Administração, observando 

sempre os critérios estabelecidos na Lei, no Acordo de 

Acionistas e no Estatuto Social da Companhia.

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 (102-35, 102-36, 102-38).

 A delegação de competências para os executivos da 

companhia se dá por meio do acordo de acionistas e 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 (102-20). 

Conselho Fiscal 

Diretoria Executiva

(Composição em 31 de dezembro de 2018)

(Composição em 31 de dezembro de 2018)

Paulo Ricardo Pinto Alaniz

Erasmo Carlos Battistella

Aniger Lorena Ribeiro de Oliveira

Leandro Luiz Zat

Independente

Diretor Comercial

R.P. BIO

Diretor Presidente

Alessandra Maria Rodrigues Cordeiro

Eduardo Kisek *

Ezio Slongo

Petrobras Biocombustível

Diretor Administrativo e Financeiro

Diretor Industrial

Modelo de Governança
102-18

A companhia possui um modelo de governança estruturado

com uma gestão compartilhada entre os sócios, segundo seu 

acordo de acionistas, conforme abaixo:

✓�Governança regida por acordo de acionistas e estatuto social;

�Conselho de Administração ativo para tomada de✓
     decisões estratégicas;

✓�Estrutura enxuta nos dois níveis, o que facilita o fluxo de 

     informações dentro das companhias e entre as companhias;

�Diretores e gerentes altamente capacitados e profissionais;✓
�Auditada por organismo independente acreditado;✓
�Gestão de riscos;✓
�Conduta ética.✓

* Durante a elaboração deste relatório em 2019, houve alteração no cargo da Diretoria Administrativa e Financeira.
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Comitês de Assessoramento

Políticas BSBIOS

102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-27

102-27, 102-35

O Conselho de Administração possui 10 comitês de 

assessoramento que cumprem o papel de subsidiar e 

instrumentalizar as decisões do Conselho e da Diretoria 

Executiva: Comitê de Compliance, de Conduta (absorvido 

pelo Comitê de Compliance em 2019), de Crédito, de 

Gestão de Riscos de Mercado, de Auditoria, de Seguro, de 

Custos, de Contingência de Greves, de Projetos e Estudos e 

o de Sustentabilidade. Participam desses comitês os 

executivos e os gestores da empresa (102-20 e 102-27). 

Para o fortalecimento do compromisso com a sustenta-

bilidade, em 2018 foram criados os comitês de Estudos e 

Projetos, do RenovaBio, de Contingência de Greves e de 

Sustentabilidade. 

O Comitê do RenovaBio tem por papel desenvolver 

estudos e projetos como forma de preparar a empresa para 

a implementação do RenovaCalc. E, desta maneira, conse-

guir subsidiar o C.A. nesta nova metodologia.

O Comitê de Sustentabilidade tem por objeto subsidiar 

as ações da alta administração nas ações estratégicas de 

caráter socioambiental, reputacional, de relacionamento 

com a comunidade, de engajamento, dentre outros.

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: Gestão de Pessoas, Saúde, Meio 

Ambiente, Segurança e Qualidade, Comercial, Comunicação, 

Risco de Mercado, Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes, 

Soja a Fixar, Compras, Alçadas de Aprovação, Compliance e 

Gestão de Riscos, Gestão de Fornecedores, Procedimentos 

de Almoxarifado, Uso de Frota e Veículos, Transporte e 

Código de Conduta.

COMITÊ DE COMPLIANCE

COMITÊ DE PROJETOS E ESTUDOS

COMITÊ DE CONTINGÊNCIAS DE GREVES

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO

COMITÊ RENOVABIO

COMITÊ DE CRÉDITO

COMITÊ DE AUDITORIA

COMITÊ DE SEGUROS

COMITÊ DE CUSTOS

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE

GESTÃO DE
PESSOAS

SAÚDE, MEIO AMBIENTE
SEGURANÇA E QUALIDADE

COMERCIAL COMUNICAÇÃO RISCO DE
MERCADO

GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E EFLUENTES

SOJA A FIXAR COMPRAS

GESTÃO DE
FORNECEDORES:

COMPRAS E
SERVIÇOS

CADASTRO DE
MATERIAIS,
CLIENTES E

FORNECEDORES

ALÇADAS DE
APROVAÇÃO

PROCEDIMENTOS
DE ALMOXARIFADO

USO DE FROTA
E VEÍCULOS

BSBIOS

TRANSPORTE CÓDIGO DE
CONDUTA

COMPLIANCE
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Conduta BSBIOS

Compliance

Código de Conduta BSBIOS

102-16, 102-17

102-16

102-17

Em continuidade ao Programa de Compliance lançado em 

2017, a BSBIOS identificou, mapeou e classificou seus riscos, 

elaborou a política e as normas aplicáveis ao Compliance, bem 

como promoveu o alinhamento dos riscos levantados e 

classificados no mapa de riscos, cumprindo 90% das metas 

previstas para o ano de 2018. Criou área específica de Gestão 

de Riscos Corporativos e de Compliance, que tem por respon-

sabilidade: 

✓���Garantir que tais preceitos sejam resguardados e que 

as variadas esferas de relacionamento sejam contempladas 

com especificidade. A companhia construiu e encaminhou 

para aprovação no Conselho de Administração o Programa 

Integridade BSBIOS, que deverá ser aprovado na primeira 

reunião de 2019; 

✓���Definir e estruturar o perfil e o objetivo da área 

alinhado a missão, visão, valores da companhia e seus alvos 

estratégicos;

✓���Redefinir e ressignificar o Comitê de Ética, incorporan-

do-o ao de Compliance;

✓���Elaborar a política interna de gestão de relatos e o seu 

respectivo fluxo de recebimento e tratamento de denúncias;

✓���Realizar treinamentos dos membros da alta hierarquia, 

do Comitê de Compliance e dos multiplicadores, de maneira a 

abranger e comunicar todas as partes interessadas;

✓����Revisar e implantar políticas e procedimentos do 

Programa de Compliance, como por exemplo, revisão do 

Código de Conduta, relacionamento com agentes públicos, 

fusões e aquisições, segurança da informação e governança 

corporativa;

✓����Elaborar, em conjunto com a Coordenação de 

Marketing, Plano de Comunicação e treinamento para os 

públicos de relacionamento, com o objetivo de disseminar e 

divulgar o programa, concomitantemente ao treinamento da 

alta administração e multiplicadores;

✓����Desenvolver e implantar um canal de comunicação 

independente, com tecnologia apropriada e terceirizada, 

propiciando uma gestão de relatos de forma independente e 

em conformidade com as melhores práticas de mercado.

O objetivo maior das iniciativas de Compliance desenvolvidas 

pela BSBIOS é o de enraizar a cultura de integridade na organi-

zação, visando dar condições para que a área atue com efetiva 

independência. A empresa planejou mecanismos para enfatizar 

e disseminar o tema e, para tanto, formatou o Programa 

Integridade BSBIOS, que será lançado no início de 2019.

Elaborado em 2016, o Código de Conduta BSBIOS será revisto 

em 2019, objetivando cumprir meta estabelecida em 2018. O 

documento aborda desde questões relacionadas a condições de 

trabalho até conflitos de interesse, pautando prioritariamente 

aspectos de conduta.  Para tanto, o documento descreve de 

maneira clara e objetiva as regras essenciais à qualidade dos 

vínculos e procedimentos interpessoais. Acessível a todos os 

públicos por meio site da empresa ( ), a empresa www.bsbios.com

incentiva que o código seja conhecido por todos os envolvidos na 

empresa: empregados, estagiários, jovens aprendizes, clientes, 

consumidores, fornecedores, prestadores de serviços, entidades 

de classes, comunidades, governo e sociedade.

Comitê 
de Conduta

102-16

O Comitê de Conduta, absorvido pelo Comitê de Compliance, é parte do Programa 

Integridade BSBIOS e se reporta à Diretoria Executiva. O Comitê também recebe e 

encaminha denúncias por meio de um canal específico, registrando se tais relatos 

são anônimos ou não, a critério do relatante, acessível a todos os empregados e ao 

público em geral, e está disponível online no site da companhia. 

Quando são recebidas denúncias, o Comitê de Conduta analisa e toma as providên-

cias necessárias previstas no Código e as encaminha à área responsável. Em 

seguida, encerra o processo, respondendo ao denunciante sobre as providências 

adotadas ao caso relatado. No ano de 2018, o Comitê de Conduta recebeu duas 

denúncias, sendo que ambas foram consideradas procedentes e tiveram o encami-

nhamento adequado.
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Gestão de Riscos
101-15 102-29, 102-30, 102-31, 102-34, 103-1, 103-2, 103-3

O processo de gestão estratégica de riscos, realizado pela 

BSBIOS, foi iniciado a partir de procedimento coordenado por 

consultoria especializada e procura mapear, identificar e 

gerenciar os riscos para o negócio em busca de sua perenidade. 

A implementação da gestão se deu por meio da criação de 

mecanismos para mitigação de riscos e melhoria dos controles 

internos, que possam minimizar perdas ou potencializar os 

ganhos da companhia.  A metodologia utilizada é baseada no 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), que é o framework mais utilizado mundialmente, 

seguindo um padrão cíclico e vivo, a ISO 31000 e as melhores 

práticas estabelecidas pelo IBGC. A primeira fase do projeto foi 

identificar, avaliar e priorizar os riscos de impacto estratégico ao 

negócio da BSBIOS, bem como endereçar iniciativas para a 

estruturação da área de Governança, Riscos e Compliance. 

 Para a identificação dos riscos, foram realizadas 36 

entrevistas com a Diretoria Executiva, com o Conselho de 

Administração, gerentes, coordenadores e especialistas da 

BSBIOS, que levantaram e mapearam os mesmos. Os riscos 

identificados junto aos envolvidos foram classificados de acordo 

com a percepção dos executivos e líderes da BSBIOS, obtida a 

partir de uma votação em relação à probabilidade e impacto de 

cada risco. A partir do levantamento dos riscos, foram identifica-

dos 56 riscos e seus fatores de riscos, que foram classificados 

segundo sua priorização (Tier 1, 2, ou 3); categoria (estratégico, 

operacional, regulatório ou financeiro); subcategoria e setor 

envolvido dentro da companhia. 

Durante as entrevistas, também foram coletadas informa-

ções acerca dos controles e iniciativas realizadas atualmente 

para mitigar os riscos mais críticos e esses se encontram 

identificados para cada um dos riscos em “Controles e 

Iniciativas”. Os riscos que não estão cobertos ou estão parcial-

mente cobertos possuem descrição dos GAPs observados para 

tal. Adicionalmente, recomendações foram incorporadas aos 

riscos críticos para guiarem os planos de ações da companhia.

Canais de 
Relacionamento

Com a garantia de sigilo absoluto e de anonimato, as sugestões, denúncias e reclama-

ções efetuadas por parte da equipe BSBIOS sobre condutas éticas podem ser realizadas 

por contato direto com o superior imediato do Comitê de Conduta, bem como por e-

mail específico e documentos formais. Após seu recebimento, os casos são encaminha-

dos para a diretoria ou chefia imediata, que delibera pela apuração dos fatos, de acordo 

com as normas e resoluções da companhia, encaminhando para penalidades, quando 

necessário, conforme estipulado no Código de Conduta. 

O Comitê de Conduta é o responsável pela gestão dos assuntos relacionados a compor-

tamentos éticos. Todas as sindicâncias abertas pela Companhia são avaliadas quanto à 

sua possível relação com casos de corrupção (102-33).

A partir de 2019, os canais de relacionamento do Comitê de Conduta passaram a ser 

absorvidos pelo Comitê de Compliance, pelo Programa Integridade BSBIOS.

102-16, 102-17

Im
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Para cada risco foram formulados planos de 

ação que são acompanhados pela Área de 

Riscos Corporativos e Compliance e reportados 

à alta administração, periodicamente (103-1).

Vale ressaltar que o processo de gestão de 

riscos da BSBIOS é dinâmico, e por isto está em 

constante evolução. Na medida em que a 

Companhia progride com a modelagem de 

riscos e com alterações no cenário interno e 

externo, alguns poderão ser excluídos ou 

incluídos no Mapa de Riscos Estratégicos. 

Na segunda etapa do trabalho, foram 

endereçados tratamentos para os riscos 

mapeados, bem como o conjunto de 

indicadores que traduzem os níveis de 

exposição ao risco pela companhia, auxiliando 

na tomada de decisão.
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Responsabilidade na Cadeia de Valor

A Cadeia de Valor BSBIOS

Contratos

203-2, 204-1, 206-1, 103-1

102-9, 206-1, 204-1,103-1, 301-2

205-1, 408-1, 409-1, 412-3

Buscando ampliar e consolidar a cultura da sustentabilida-

de, junto a sua rede de relacionamentos, a BSBIOS atua em 

conjunto com sua cadeia produtiva e, desta forma, adquire, 

distribui e transforma os produtos das regiões onde opera, 

gerando e agregando valor para todos os pares. Com procedi-

mentos éticos e responsáveis, oportuniza a melhoria dos 

padrões de vida das pessoas da região e valoriza os elos da 

cadeia de produção do biodiesel, comprando, no mínimo, 40% 

da matéria-prima das cooperativas familiares da região, além 

de aquisições de cerealistas e demais cooperativas que estão 

na área de atuação da empresa.

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 energia entre seus pares e aprimorando 

processos, dentre os quais os de saúde e segurança, direitos e 

garantias e distribuição de riquezas (103-1).

A cadeia da BSBIOS envolve não só o fornecimento de grãos 

e gordura animal, mas a produção e a distribuição de biodiesel, 

farelo de soja e subprodutos. Atua fortemente para desenvolver 

o comércio local de forma justa e equânime, propiciando 

mecanismos de enfrentamento à concorrência desleal (206-1).

Adquire produtos do setor de reciclagem animal, propician-

do transformação de matéria crua - rejeito de abatedouros - em 

proteínas, gorduras e minerais que retornam à cadeia produtiva 

como insumo para diversos fins, ou seja, é um ciclo ativo de 

transformações e reuso da matéria. Essa é uma estratégia de 

reconversão de resíduos em novos materiais que reflete um 

modelo de negócios circular (301-2).

Ambicionando segurança na relação e a certeza de que os 

fornecedores são fundamentais para a operação do negócio, 

dispõe de Política de Compras, na qual expressa o respeito na 

relação existente entre a companhia e seus parceiros, seguindo 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, isonomia, probidade administrativa e 

atendimento das diretrizes estabelecidas pelo Código de 

Conduta, que apresenta cláusulas relacionadas a direitos 

humanos, práticas trabalhistas e de trabalho decente e anticor-

rupção (206-1). 

A companhia não possui um programa estruturado de 

gerenciamento de impactos de fornecedores e prestadores de 

serviços em direitos humanos na cadeia produtiva; entretanto, 

em todos os contratos assinados, para minimizar essa 

ausência, há uma cláusula que assegura o comprometimento 

quanto ao respeito à legislação ambiental, à legislação 

trabalhista, às normas nacionais e internacionais de segurança, 

bem como o compromisso de seguir os princípios da respon-

sabilidade socioambiental, tais como: jamais utilizar trabalho 

infantil, escravo, degradante ou análogo ao de escravo (408-1, 

409-1); jamais consentir na exploração sexual de crianças e 

adolescentes nas rodovias; evitar condições insalubres ou 

quaisquer outras que transgridam as normas que regulam a 

matéria. Desde 2018, 37,1% dos contratos com fornecedores 

possuem cláusulas socioambientais (412-3).

A empresa realiza inspeções e se, durante as mesmas, for 

detectada alguma irregularidade, o fornecedor ou prestador 

de serviço é notificado; caso não solucionar tais pendências, 

poderá receber advertência, suspensão, rescisão contratual e 

processo judicial, dependendo da gravidade do ato.

Também são realizadas inspeções externas para avaliar a 

qualidade e a procedência dos materiais adquiridos, verifican-

do, entre outros critérios, a origem dos produtos, a fim de 

evitar a aquisição de produtos “piratas” ou falsificados. 

Também é observado o cumprimento das especificações e 

normas técnicas, normas de segurança e da legislação 

trabalhista, de acordo com as diretrizes já descritas. 

Nesse contexto, o Compliance atua no sentido de verificar 

todas as questões de conformidade. A empresa é reconheci-

da por suas criteriosas práticas de seleção quanto aos seus 

prestadores de serviços. Em 2018, 593 contratos foram 

submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção e 

a práticas trabalhistas, abrangendo 100% das unidades da 

BSBIOS.

Amparada no compromisso com o desenvolvimento regional e em seu programa de Compliance, a BSBIOS segue 

critérios de seleção, manutenção, avaliação e desligamento de fornecedores e prestadores de serviços, baseados 

na legalidade, saúde financeira das companhias, logística, conformidade ambiental e social e diretrizes de órgãos 

reguladores explicitando-se, assim, oportunidades para novos fornecedores, visando à obtenção de melhor 

qualidade e custo da matéria-prima, bens e serviços contratados.

Seleção
206-1, 308-1, 308-2
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Canais de Relacionamento

Impactos de Vizinhança

Impactos Sociais

Programa de Engajamento 
de Fornecedores

102-16, 102-17, 418-1

412-2, 413-1, 413-2, 103-1

413-1

102-13, 103-1, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-21

A companhia mantém diversos canais de comunicação 

com os fornecedores: Site, BSNet, telefones, correio eletrôni-

co direto, correio comum, rede social, rádios, folhetos e 

jornais. Nos canais, há orientações gerais para cadastro, 

normativas internas, políticas e legislação.

A política de Compras e Serviços explicita o compromisso 

na relação existente entre a BSBIOS e seus parceiros, 

seguindo as diretrizes de comércio justo e concorrência leal, 

previstas no Código de Conduta Ética, que apresenta 

cláusulas relacionadas a direitos humanos, práticas traba-

lhistas e de trabalho decente e anticorrupção. Cabe ressaltar 

que este é um canal que atende a diversos públicos no que 

diz respeito a denúncias, reclamações, sugestões, entre 

outros.

A companhia trabalha de maneira dinâmica para evitar, 

reduzir e mitigar os impactos negativos de seu processo 

produtivo nas comunidades onde está inserida. Em 2018 

não houve nenhum relato de impacto significativo em 

relação à vizinhança. Entretanto, a BSBIOS tem atuado 

fortemente junto aos órgãos competentes para a constru-

ção de um novo trevo de acesso à matriz, objetivando uma 

circulação viária mais eficiente e segura.

Por se tratar de uma atividade com alto risco de aciden-

tes, inerentes à produção e distribuição, a BSBIOS, preocu-

pada com a segurança da comunidade, adota instrumentos 

reguladores de acompanhamento e avaliação de impactos, 

tendo como meta a redução de acidentes entre os usuários 

de seus serviços, por meio de campanhas de orientação 

sobre o uso correto de equipamentos e os cuidados 

necessários. 

A BSBIOS tem por missão contribuir para o desenvolvi-

mento das comunidades onde opera, por meio de ações 

que promovam a elevação da qualidade de vida, a saúde e o 

bem-estar da sociedade, a redução das desigualdades 

sociais, a melhoria das condições de trabalho e o compro-

metimento com as questões comunitárias. Assim, realiza 

uma série de atividades de engajamento que fortaleçam os 

laços junto às comunidades onde atua, bem como previnam 

e mitiguem os impactos socioambientais negativos. 

Nesta linha, em 2018 foram realizadas ações de engaja-

mento, como reuniões, encontros, workshops, palestras, 

visitas, Encontro Comercial, Lançamento do Relatório de 

Sustentabilidade, Reunião com Motoristas, Programa 

Sementinhas do Futuro, entre outros. Também foram 

realizadas reuniões com fornecedores, quando foram 

apresentadas questões de ordem econômico-financeira, 

inclusive as de cunho social, que impactam a vida das partes 

interessadas. Em alguns desses encontros, também foram 

tratadas questões pertinentes ao relatório de sustentabili-

dade, como matriz de materialidade e levantamento das 

expectativas, conforme descrito no perfil do mesmo.

Ciente de sua importância e proatividade no 

mercado, a empresa possui, de forma aberta, 

comunicação com as empresas contratadas, 

objetivando a contínua melhoria dos processos 

e o diálogo permanente; desta forma, 

anualmente, a diretoria comercial organiza 

um evento com os fornecedores, trazendo 

palestrantes reconhecidos nacionalmente, 

quando faz a entrega do Relatório de 

Sustentabilidade.

Encontro Comercial 

BSBIOS 2018
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Econômico-Financeira
Gestão

BSBIOS // Relatório de Sustentabilidade // 2018

33

5

* Em milhares de reais (R$)

Fonte: DVA BSBIOS

Gestão Econômico-Financeira

A gestão econômico-financeira da BSBIOS está 

A apoiada em planos e programas que norteiam a 

administração da Companhia, definindo metas 

operacionais, financeiras e de sustentabilidade, buscando 

posicionar-se como referência no setor da agroenergia.

Com o planejamento econômico-financeiro, medidas 

importantes foram concretizadas e contribuíram para o 

bom resultado da Companhia, como: aumento de 

capacidade das plantas de biodiesel e redução de custos 

com a implementação de tecnologias eficientes, eficiência 

tributária, gestão de despesas operacionais, dentre 

outras.  Encerrou o ano de 2018 com faturamento de 

R$3.133.224*, lucro líquido de R$111.642* e EBITDA de 

R$250.531* (102-7, 102-3).

Gestão Econômico-Financeira
102-34, 201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 202-1, 202-6, 203-1, 203-2, 204-1

Desempenho Econômico BSBIOS

Receitas 2.300.739

221.707 

(100%) (100%) (100%)

47.328

10.830

95.971

2.175.035

195.092

27.650

13.296

119.111

3.149.249

382.868

44.668

32.058

250.531

Insumos adquiridos de terceiros 2.114.637

221.707

(15%) (13%) (7%)

(83%) (53%) (52%)

422

183.684

6.931

2.007.697

195.092

228

102.509

17.911

2.835.028

382.868

166

198.288

13.662

Valor adicionado bruto

Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do valor adicionado

Pessoal e encargos

Impostos, taxas e contribuições

Municipais

Estaduais 

Federais

Remuneração de capitais de terceiros

Lucros retidos (prejuízo) do exercício

EBITDA

Investimentos realizados pela empresa

Incentivos fiscais

186.102

32.625

(21%) (14%) (12%)

(-19%) (20%) (29%)

36.076

41.929

125.679

167.338

26.274

14.126

38.659

133.316

314.221

28.270

12.444

111.642

193.292

2016 2017 2018

Em milhares de R$ (%)Em milhares de R$ (%) Em milhares de R$ (%)Em milhares de R$ (%) Em milhares de R$ (%)Em milhares de R$ (%)

A tabela a seguir apresenta o desempenho econômico da empresa:
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Distribuição de Valor Adicionado em 2018

Impostos, Taxas e
Contribuições

(12%)

Remuneração de
capitais de terceiros

(52%)

Pessoal e Encargos
(7%)

Lucros retidos
(prejuízo) do

exercício
(29%)

29%

7%

12%

52%

As atividades da BSBIOS comprovam sua importância 

no cenário econômico regional, sobretudo pela 

promoção de vasta rede de suprimentos, operando 

diariamente com fornecedores locais, em especial da 

agricultura familiar o que, por consequência, gera 

emprego e renda nos municípios e na região. Desta 

forma, contribui efetivamente para o desenvolvimen-

to local, estadual e nacional, gerando recolhimento de 

impostos no montante de R$44.668*.

* Em milhares de reais (R$)

Investimentos

Integração Energética

Inovação

Foram realizados, em 2018, investimentos em tecnolo-

gia, operações industriais, infraestrutura e segurança,  

como apresentado na tabela abaixo:

Em seu processo de purificação, o Biodiesel atinge 

temperaturas elevadas a fim de vaporizar seus voláteis. 

Todavia, a etapa seguinte – filtração – requer temperaturas 

amenas para garantir sua qualidade como produto final. 

Nos últimos 3 anos, a BSBIOS implementou tecnologia de 

aproveitamento energético para o aquecimento da glicerina 

a ser purificada. Por meio de adequado conjunto de 

trocadores de calor, o biodiesel pode ser resfriado, devol-

vendo sua energia térmica ao processo. Estima-se que o 

projeto tenha reduzido em 20% o consumo local de vapor.

Nesta ótica de inovação tecnológica, no ano apresenta-

do, a companhia promoveu o estudo e o desenvolvimento 

de projetos para a economia de vapor,  como o Novo Estilo 

de Retificação de Metanol, vinculado ao Triplo Efeito de 

Glicerina, e o Reaproveitamento do Vapor reevaporado 

(Flash) do condensado do Sistema de Descarga de Zero 

Efluente, que refletem uma redução local de 25% e 7%, 

respectivamente.

A BSBIOS investe ainda em estudos de energias susten-

táveis, como a inserção de unidade de Cogeração de 

Energia Elétrica.

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento visam 

inovações que superem os desafios tecnológicos e de 

mercado, atuando na redução de custos e desperdícios, 

otimização de resultados e, sobretudo, na qualidade do 

meio ambiente. A gestão dos processos de inovação fica a 

cargo da Diretoria Industrial, que realiza o gerenciamento e 

aperfeiçoamento do processo, com o objetivo de buscar 

melhor retorno para a sociedade, por meio de seus 

projetos. No ano de 2018,  a BSBIOS investiu R$ 4.708*.

O governo federal, por meio da Lei 11.196/05, conhecida 

como a Lei do Bem, concede incentivos fiscais de imposto 

de renda - IRPJ e contribuição social sob o lucro líquido – 

CSLL às empresas que realizam Pesquisa e 

Desenvolvimento de Inovação Tecnológica (PD&I), de modo 

a manter-se competitiva no cenário atual. A BSBIOS investe 

no desenvolvimento de novas tecnologias em suas 

unidades fabris, aprimorando o uso de utilidades e insumos 

(vapor, água fria, água gelada, catalisador e auxiliar de 

filtração) nas etapas produtivas de esmagamento de soja, 

refino de gordura, pré-tratamento de óleo e produção de 

biodiesel. 

Categoria dos investimentos 

Gastos em Inovação e Eficiência Energética

Investimentos em tecnologia
e operações industriais (R$)

Inovação

Investimentos em infraestrutura, 
segurança e outros (R$)

Eficiência Energética

Outros

11.105.892,47 

4.433.908,63

2.556.502,48

245.851,53 

26.851,47 

13.662.394,95 

4.708.629,63 

Total (R$)

Total (R$)

2018

2018

Pesquisa e Desenvolvimento
103-1 A 103-3

Remuneração de

capitais de terceiros

Lucros retidos 

(prejuízo) do exercício

Impostas, Taxas e

Contribuições

Pessoas e Encargos
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Público Interno

Público Interno
103-1, 103-2, 102-8, 102-8, 201-3, 401-1, 402-1, 405-1, 406-1, 401-2, 407-1

m conformidade com a legislação trabalhista vigente, 

E a BSBIOS atua para promover ambiente de trabalho 

atrativo, equânime e tranquilo para seus colaborado-

res e prestadores de serviços. Em 31 de dezembro de 2018, a 

empresa contava com 336 empregados próprios, contrata-

dos por tempo indeterminado. Amparada nas diretrizes da 

política de gestão de pessoas (103-1 e 103-2), a companhia 

contrata seus colaboradores por processo seletivo, garante a 

reserva de vagas às pessoas com deficiência, oferece 

programa de estágios e oportuniza o primeiro emprego por 

meio do programa de aprendizagem (406-1).  A empresa não 

possui programa de preparação para a aposentadoria e de 

desligamento do colaborador (203-1).  É baixa a taxa de 

rotatividade de seus trabalhadores. A relação do passivo 

trabalhista em relação à folha de pagamento é menor que 

1%.

Quadro de Pessoal 2017 2018

Colaboradores Efetivos em Passo Fundo

Estagiários em Passo Fundo

Aprendizes em Passo Fundo

230 249

10 9

9 6

5 5

14 11

Colaboradores Efetivos em Marialva

Estagiários em Marialva

Aprendizes em Marialva

Total de Estagiários

Total de Aprendizes

90 87

4 4

Total de Colaboradores Efetivos * 320 336

14 13

* Total de colaboradores efetivos registrados na folha de pagamento em 31/12/2018.

Colaboradores
Efetivos em 2018

Estagiários e 
Aprendizes 
em 2018

336 24
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Trabalho e Gênero

Ambiente de Trabalho

405-1, 406-1, 407-1

103-1, 103-2, 102-8, 102-39, 202-1, 401-1, 405-1, 404-2, 404-3, 405-2

Número de empregados efetivos por gênero nas unidades de Passo Fundo/RS e Marialva/PR. 

Número de Colaboradores Efetivos por Trabalho e Gênero 2017 2018

Total de Colaboradores Efetivos: Mulheres

Total de Trabalhadores Terceiros e Temporários: Homens

Colaboradores Abrangidos por Acordos de Negociação Coletiva (%)

56

0,40%
Mulheres

Homens Homens

Mulheres

1,26% 1,15%

0,32%

60

100% 27,3%

44 32

79 87

318 308

Total de Colaboradores Efetivos: Homens

Força Total de Trabalho: (colaboradores efetivos, terceirizados ou parciais) Mulheres

Força Total de Trabalho: (colaboradores efetivos, terceirizados ou parciais) Homens

Total de reclamações sobre Práticas Trabalhistas apresentadas, 
dirigidas e resolvidas por meio de mecanismos formais de reclamação

274 276

Total de Trabalhadores Terceiros e Temporários: Mulheres 23 27

22 5

Turnover (média do ano)

Novas Contratações

2017

2017

2018

2018

Mulheres (%)

Mulheres

0,40%

10

0,32%

15

Homens (%)

Homens 

Média Ano (%)

Total

1,26%

34

1,66%

1,66%

1,15%

49

1,47%

1,47%

Até a mudança da legislação trabalhista, 100% dos colabo-

radores eram cobertos por acordo coletivo de trabalho; na 

atualidade, somente os trabalhadores de Marialva são 

abrangidos. Na unidade de Passo Fundo, a companhia mantém 

as garantias e direitos do acordo coletivo do ano anterior, 

embora não tenha havido negociação com o sindicato. Já os 

aprendizes e temporários, entre outros, estão contratados 

conforme as leis vigentes da CLT e não são abrangidos pelo 

Acordo Coletivo de Trabalho (102-41, 102-8, 407-1).

Em 2018, a BSBIOS contou com a participação de colabora-

dores em atividades administrativas, de operação, produção, 

manutenção e carga e descarga. Para a área de produção, que 

tem trabalho ininterrupto, com escala de colaboradores por 

turnos, foi mensurado que foram trabalhados aproximadamen-

te 365 dias. Por não manter controle direto sobre o percentual 

de pessoas terceirizadas, os dias trabalhados por terceiros e 

subcontratados é calculado a partir do número total de dias 

úteis e sábados do ano referência, assumindo que, em todos 

os dias, há pessoas terceirizadas trabalhando na BSBIOS (103-1, 

414-1, 414-2). 

Com foco na atração e retenção de talentos, a companhia 

procura manter um ambiente com práticas salariais alinha-

das ao mercado (103-1 e 103-2). Para tanto, realiza periodica-

mente pesquisas de mercado por cargo e função. Em 2018, 

foi realizado um amplo trabalho de revisão na estrutura de 

cargos e salários, objetivando alinhamento das práticas 

gerenciais à legislação trabalhista vigente (102-8, 102-39). 

Após a revisão da estrutura de cargos e salários e os enqua-

dramentos na nova tabela, a área de gestão de pessoas 

trabalha na elaboração de Política de Cargos e Salários, com o 

objetivo de deixar mais transparentes as práticas de remune-

ração. Ainda em 2018, a empresa repassou o percentual da 

inflação e considerou alguns critérios para o reajuste salarial 

de alguns colaboradores por meritocracia (404-2, 404-3).

2017 2018

21,57%

%34,87
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A tabela abaixo apresenta a remuneração de homens e mulheres. Importante que se diga que para o cálculo foi utilizada a 

referência salarial da empresa, não englobando vantagens de qualquer natureza como (anuênio, triênio, quinquênio, hora extra, 

sobreaviso, adicionais, entre outros) (405-2). 

Os colaboradores das duas unidades da BSBIOS contam ainda com os seguintes benefícios:

Salário e Remuneração entre Mulheres e Homens 2017 2018 *

Proporção de salário base e remuneração entre mulheres e homens,

por categoria funcional, por unidades  operacionais significativas em

relação ao total de empregados: salário base de mulheres/homens

Proporção de salário base e remuneração entre mulheres e homens,

por categoria funcional, por unidades  operacionais significativas em

relação ao total de empregados: gerência

Proporção de salário base e remuneração entre mulheres e homens,

por categoria funcional, por unidades  operacionais significativas em

relação ao total de empregados: administrativo

Proporção de salário base e remuneração entre mulheres e homens,

por categoria funcional, por unidades  operacionais significativas em

relação ao total de empregados: produção

19,11%

8,06%

8,58%

2,20%

18,93%

7,30%

8,82%

2,67%

$

$

$
$

Salário e Remuneração entre Mulheres e Homens, 
Discriminada por Categoria Funcional e
Unidades Operacionais Relevantes 

102-37, 202-1, 405-1, 405-2

* No ano de 2018, o cálculo destes indicadores foi alterado. Em anos anteriores foi considerada a proporção de salário base em 

   relação ao total de empregados somente da categoria determinada. A partir de 2018 foi considerada a proporção de salário base

   em relação ao total de empregados da companhia. Portanto, os indicadores pertinentes ao ano de 2017 foram alterados.

Benefícios concedidos em Passo Fundo e Marialva
103-3, 414-1

PLANO DE SAÚDE

REFEITÓRIO NA EMPRESA

PLANO ODONTOLÓGICO

SEGURO DE VIDA

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CONVÊNIO FARMÁCIA

TRANSPORTE TERCEIRIZADO

CONVÊNIO COM UNIVERSIDADES

AUXÍLIO FUNERAL

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

GINÁSTICA LABORAL
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Colaboradores Participam 
de Atividades Esportivas 

A BSBIOS estimula seus colaboradores a 

buscar uma melhor qualidade de vida, e uma das 

formas encontradas foi a de incentivar as 

práticas esportivas. A unidade de Passo Fundo 

mantém locação de espaços esportivos 

semanais para a realização das modalidades 

de futebol, futsal, vôlei e bocha. Em 

Marialva, a empresa também loca um 

espaço destinado aos colaboradores na 

Olé Futebol Society. 

Os colaboradores ainda são 

convidados, anualmente, a participar 

dos Jogos do SESI. Em 2018, 77 

colaboradores de Passo Fundo 

participaram de 11 modalidades, 

Equipe Masculina de Vôlei da BSBIOS,

campeã dos Jogos do SESI 2018 em Passo Fundo.

Dia da Família 
BSBIOS

Fruto de discussão sobre a saúde do trabalhador, o dia 

da Família BSBIOS se inspira no conceito de qualidade 

de vida, envolvendo a família no ambiente de 

trabalho e estimulando os cuidados com a saúde. 

Em determinado dia do ano, em um espaço de 

lazer, familiares e colaboradores partilham 

atividades recreativas, jogos, feira de saúde e 

homenagens a colaboradores. Uma série de 

ações de entretenimento com o objetivo de 

estreitar laços e integrar as famílias.  

Pesquisa de Clima
103-1, 103-2, 103-3

Ansiando manter um ambiente de trabalho amigável e 

colaborativo, a área de Gestão de Pessoas realizou, em 2018, 

a Pesquisa de Clima, objetivando:

✓��Proporcionar um canal de “escuta” para que os 

colaboradores percebam o seu valor para a BSBIOS;

✓��Incentivar a participação e o engajamento da equipe;

✓��Melhorar o relacionamento entre empresa e colabora-

dor, gerando um ambiente de trabalho agradável e motivador.

Na pesquisa foram considerados 14 fatores:

Ambiente, comunicação, cooperação, crescimento, 

desempenho, desenvolvimento, engajamento e pertencimen-

to, estrutura e processos, foco no cliente, institucional, 

liderança, processo decisório, remuneração e benefícios;

Por meio de pesquisa online foram enviadas:

✓��57 perguntas objetivas;

✓��01 pergunta aberta;

A coleta de dados ocorreu entre os dias 18/06/2018 e 

15/07/2018, por meio de pesquisa online (sistema interno, 

desenvolvido pela área de TI). Desde o ano de 2018 a Pesquisa 

de Clima passa a ser realizada anualmente.
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Responderam a Pesquisa de Clima % do total de colaboradores da Companhia 65,97
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Respostas por Unidade

23,52%

Marialva

70

80

Total de Respostas em Percentual por Unidade Satisfação

Passo Fundo

Insatisfatório

Marialva

Satisfatório

13,78% 84,35%
Insatisfatório Satisfatório

Treinamentos

Total de horas de treinamento por cargo e gênero

103-1, 103-2, 404-1, 410-1,412-2

403-1, 103-1

A BSBIOS busca o 

a p r i m o r a m e n t o  

constante  de seus  

colaboradores, por 

meio de treinamentos 

e capacitações de 

a c o rd o  c o m  a s  

n e c e s s i d a d e s  

específ icas de 

cada cargo ou 

á r e a  d e  

atuação. Em 

2 0 1 8  n ã o  

h o u v e  

nenhuma 

Em 2018, o número total de horas de treinamento chegou a 11.103 horas e 45 minutos, sendo que a média foi de 28 horas e 17 

minutos por empregado, dos quais 8 horas e 17 minutos para mulheres e 20 horas para homens. 

Total de horas de treinamento por cargo e gênero 2018

Média de horas de treinamento por colaborador

Percentual de colaboradores que receberam análise de 

desenvolvimento de carreira no período

28h 17min

95%

Horas de treinamento por colaborador (mulheres) 08h 17min

Horas de treinamento por colaborador (homens) 20h

Treinamento com a Área Industrial das

unidades de Passo Fundo e Marialva.
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Programa Educação Continuada

Com a missão de desenvolver os talentos na 

administração dos negócios, o Programa de 

Educação Continuada capacitou 36 colaboradores 

das unidades de Passo Fundo e Marialva, 

totalizando 1.488 horas de treinamento. O 

objetivo é promover a gestão do conhecimento 

organizacional, a difusão dos valores e da 

cultura empresarial, estabelecendo sinergia e 

formando profissionais especialistas 

alinhados às estratégias da empresa. 

Formatura da turma de 2018 do

Programa Educação Continuada.

Saúde e Segurança
103-1, 103-2, 403-1,403-2,403-3, 403-4

Na BSBIOS, as questões de saúde e segurança são tratadas 

de maneira atenta e responsável, visando garantir à força de 

trabalho um sólido aporte às suas funções profissionais. O 

principal foco está na prevenção de acidentes e incidentes, o 

que se torna possível através do constante e minucioso 

monitoramento das atividades, tanto das equipes próprias 

quanto das contratadas. As diretrizes da empresa direcionam 

as avaliações em observância às práticas de trabalho e de 

conduta, buscando assegurar que os padrões de segurança 

sejam seguidos integralmente (103-1, 103-2). A companhia, 

por meio do SESMT - Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho (103-2, 403-1), 

desenvolve uma série de ações e programas com a 

finalidade de cuidar da saúde dos profissionais, bem 

como capacitá-los e conscientizá-los a respeito destas 

questões (403-1). 

A Companhia segue as Diretrizes das legislações 

vigentes no que se refere aos temas relativos à Saúde 

e à Segurança do Trabalho, à elaboração das 

Políticas para o Trabalho em Altura, Trabalho em 

Espaço Confinado, Bloqueio de Energias 

Perigosas, Manuseio de Produtos Químicos, 

Atendimento a Emergências, Permissões de 

Trabalho, Registro e Investigação de Acidentes 

ou Incidentes, dentre outras  (403-1, 103-1, 

103-2, 103-3). 

A CIPA – Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (103-1, 103-2, 103-3, 403-4), 

formada por colaboradores de diferentes 

setores, também é apoiada e incentiva-

da pela Companhia a participar ativamente das inspeções de 

áreas, a trazer sugestões de melhoria, a identificar práticas e 

condições inseguras, a colaborar na conscientização dos 

colegas quanto aos cuidados com segurança. Além disso, a 

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho, organizada pela CIPA, além de abordar os temas 

relacionados à Segurança, também trabalha assuntos 

relacionados à Saúde e Qualidade de Vida, de forma que 

colaboradores e Prestadores de Serviço possam levar esse 

aprendizado também para as suas famílias. 



BSBIOS // Relatório de Sustentabilidade // 2018

41Público Interno

Treinamentos de Segurança do Trabalho

Prestadores de Serviços

Registro de Ocorrências

Saúde dos colaboradores e
prestadores de serviço

A realização de treinamentos relacionados à Segurança do Trabalho é 

uma prática constante dentro da Companhia, que desde 2014 incentiva 

a realização de treinamentos por Instrutor Interno, de forma que 

teoria e prática estejam alinhados à realidade da BSBIOS. Os 

treinamentos abrangem as atividades de risco realizadas pela 

operação, que vão desde Trabalho em Altura, Trabalho em Espaço 

Confinado, Manuseio de Produtos Químicos, Uso de EPI's, 

Formação de Brigadistas e Socorristas. Treinamentos específicos 

como Operação de Pá carregadeira, trator e empilhadeira são 

realizados por instrutor externo. Simulados anuais realizados 

com a parceria dos Bombeiros também visam à realização de 

atividade prática em diferentes cenários de emergência 

mapeados pela Companhia, como resgate em altura, 

resgate em espaço confinado, vazamento de produto 

químico e incêndio das instalações. 

Simulados de emergência nas

unidades de Passo Fundo e Marialva

Critérios específicos que abordam itens relacionados à 

segurança do trabalho são levados em consideração também 

na contratação de prestadores de serviços. Por oportuno, 

são realizados processos de integração, objetivando repassar 

as práticas de segurança vigentes, visando à preservação da 

vida, da saúde e da integridade física, dos cuidados com o 

meio ambiente e com as instalações. 
Na BSBIOS, o registro de acidentes e incidentes segue os 

critérios estabelecidos na ABNT NBR 14280/2001 - Cadastro 

de Acidentes de Trabalho - Procedimentos e Classificação. Na 

tabela a seguir, temos os registros de ocorrência relacionados 

à Segurança do Trabalho, no que se refere a Taxas, Números 

e tipo de Lesões. Há que se ressaltar que os dados se referem 

a trabalhadores da região Sul, onde a empresa opera (403-2).

Quanto a prestadores de serviço e temporários, a BSBIOS 

registra e investiga todas as ocorrências que envolvem essa 

força de trabalho, atuando junto às empresas na implementa-

ção de ações que evitem o registro de novas ocorrências. Um 

passo a ser implementado para o ano de 2019, é o registro de 

horas trabalhadas que permitirão calcular as taxas de 

frequência (TFCA) e a Taxa de Gravidade (TG). 

O SESMT promove ações voltadas à saúde dos colabora-

dores e prestadores de serviço por meio de programas e 

Campanhas de Sensibilização como: Outubro Rosa, 

Novembro Azul, Ginástica Laboral, Campanha anual de 

Vacinação da Gripe, Campanha de saúde bucal, ações na 

prevenção das IST's e Campanhas de Promoção à Saúde 

voltadas aos motoristas, além de acompanhamento 

periódico dos exames ocupacionais dos colaboradores.

Registros de Ocorrências relacionadas a Segurança do Trabalho 2017 2018

Taxa de Acidentes (TFCA)

Número de lesões sem afastamento 

Fatalidades

3,22 3,32

0 0

11 23

2 2

13 25

Taxa de dias perdidos (TG)

Número de lesões com afastamento

Óbitos

Número total de lesões 

348,84 26,53

0 0

Taxa de doenças ocupacionais 0 0
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Marialva: Mais de três anos sem 
   acidentes com afastamentos

Marialva fechou o ano de 2018 com 

1 1 3 1  d i a s  s e m  A c i d e n t e s  c o m  

Afastamento - ACA. Alcançar a marca de 3 

anos e 36 dias sem ACA, até 31.12.2018, 

somente foi possível em função do 

comprometimento da equipe em 

cumprir com as normas internas de 

Diversidade 405-1, 406-1

Baseados na crença de que as melhores decisões são 

tomadas quando o ambiente de trabalho é caracterizado pela 

diversidade de visões, experiências, culturas e modos de vida, 

sem discriminação, a BSBIOS tem buscado proporcionar 

oportunidades de trabalho compatíveis a pessoas de 

diferentes aptidões, habilidades e histórias de vida. A força de 

trabalho na companhia e formada por 276 homens e 60 por 

mulheres. Não há, na alta governança, pessoas que se 

autodeclaram negros ou indígenas.

Quanto ao apoio às mulheres que saem em licença 

maternidade, a empresa tem melhorado a sua taxa de 

retenção, sendo que, em 2018, foi de 100% (401-3).

Licença Maternidade 2017 2018

Colaboradoras em licença maternidade 1 4

Colaboradoras que retornaram ao trabalho depois do
encerramento da licença maternidade

Colaboradoras que retornaram de licença maternidade e estavam
empregadas 12 meses depois que voltaram ao trabalho

Taxa de retenção de colaboradoras que receberam
licença maternidade

1

1

100%

3

5

100%

 Já as licenças paternidade foram um total de 9 (401-3).

Em relação à faixa etária, há uma força de trabalho jovem: 40% tem até 30 anos, e 50% tem entre 30 e 50 anos, como mostra 

o quadro a seguir (405-1):

Colaboradores por categoria, de acordo com a faixa etária 2017 2018

Até 30 anos (%)

Acima de 65 anos (%)

42,8 33,9

0 0

Entre 30 - 50 anos (%) 53,5 61,2

Acima de 50 anos (%) 3,7 4,9

Em agosto de 2018 a unidade de Marialva completou

1000 dias sem acidentes com afastamentos.

Sobre a inclusão de pessoas com deficiência, os porcentuais são (406-1):

Colaboradores com deficiência em relação ao total de empregados:

Pessoas com deficiência * (%) 3,33 3,28

2017 2018

 * A cota exigida para empresas entre 200 e 500 empregados é de 3%.
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BSBIOS acolhe quatro Venezuelanos 402-3, 412-3, 412-2,406-1

Ramon Fernando, Ymmi Eloy, Osmar Johan e Renni Daniel deixaram suas famílias no 

meio de uma crise sem precedentes na Venezuela. A falta de alimentos, de remédios, de 

liberdade e oportunidades os trouxe ao Brasil. A porta de entrada dos imigrantes no país 

aconteceu em Boa Vista, no estado de Roraima. Chegaram em Passo Fundo, por meio do 

programa de assistência emergencial aos imigrantes, em parceria com a sociedade civil, 

organizações religiosas, universidades, ONGs e ACNUR (agência da ONU para 

Refugiados), formaram uma rede de interiorização, cujo objetivo é de  construir 

mecanismos  de acolhimento e trabalho para os venezuelanos. Neste processo, 80 

venezuelanos foram acolhidos na região sul do país.  A BSBIOS se engajou nesta 

parceria e recebeu quatro imigrantes, oportunizando trabalho, moradia e 

dignidade. Nas histórias que contaram, a esperança é constante. Esperam por 

dias melhores e Ymmi ainda acredita que poderá voltar ao seu país natal. 

Ramon, Osmar e Renni creem em dias felizes junto a suas famílias no Brasil. 

Antes da crise, trabalhavam na Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa 

estatal venezuelana que se dedica à exploração, produção, refino, 

comercialização e transporte de petróleo.  Todos trabalham na área de 

operação da empresa. Uma campanha interna entre os colaboradores 

também está em andamento para arrecadar roupas, cobertas e 

utensílios domésticos.

Empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade

 – em relação ao total de empregados (405-1, 405-2).

Mulheres negras * (pretas e pardas)

Homens negros * (pretos e pardos)

ND

ND

1,09

9,02

* O percentual de mulheres e homens negros citados na tabela acima diz respeito aos colaboradores auto declarados e registrados nas 

   novas contratações até dezembro/2018. Não foram registrados casos de discriminação.

Colaboradores por minorias e outros indicadores de diversidade 2017 2018

Direitos Humanos

A Força da Mulher

412-3

A BSBIOS segue a legislação nacional e internacional de Direitos 

Humanos e procura ter ações que resguardem esses direitos, 

incluindo nos seus contratos cláusulas relacionadas a isso. A 

companhia não recebeu nenhuma denúncia sobre desrespeito aos 

direitos humanos em seus contratos. Em 2018, o percentual de 

acordos e contratos que incluem cláusulas de direitos humanos ou 

que estão sujeitos à avaliação em direitos humanos foi de 37,10%.

Trabalho Infantil e Trabalho 
Forçado ou Análogo

408-1, 409-1

A corporação possui políticas que indicam a necessidade de 

comprovação de documentos que demonstrem a regularidade fiscal, 

trabalhista, de segurança dos fornecedores e se junta a outras 

empresas reconhecidamente comprometidas em erradicar definitiva-

mente todas as formas de trabalho análogo à escravidão. Ainda que 

não possua política ou gestão específica sobre o assunto, tem 

iniciativas importantes a redução de desigualdades e atua para a 

inclusão social, como no caso do acolhimento de quatro imigrantes 

venezuelanos que vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor. 

Simone Duarte Saldanha é uma mulher, forte, sensível e vaidosa. É mãe de dois 

filhos: Samuel com 7 anos e Ronaldo com 19 anos. Neste universo majoritariamen-

te masculino, ela é a única mulher a atuar como operadora de biodiesel; está há 

10 anos na empresa, tendo iniciado na área da limpeza, sendo posteriormente 

promovida a operadora. Ela é inspiração para outras mulheres e abre caminho 

de forma definitiva para que outras desempenhem a função. “Eu faço as 

mesmas coisas que os ‘piás’ fazem, sempre me trataram bem, e nunca fui 

discriminada. Fiz todos os cursos, menos o de empilhadeira, somente 

porque não possuo carteira de motorista,” destacou Simone. Além de 

Simone na operação, a BSBIOS conta com um quadro de 09 mulheres 

gestoras, que ocupam posições  importantes  na companhia.
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7Meio
Ambiente

Sistema de Gestão Ambiental 
- Compromisso com a vida

Uso sustentável de recursos: Água

103-1, 301-1, 301-2, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 302-21, 303-1,303-2, 303-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7, 307-1

303-1, 303-2, 303-3

s diretrizes do sistema de 

A Gestão Ambiental (103-1, 103-

2,103-3) estão baseadas nas 

condicionantes das 

Licenças/Autorizações em vigor na 

BSBIOS e contemplam ações voltadas a 

Emissões Atmosféricas, Captação de 

Água e Gestão de Resíduos Sólidos e 

Líquidos.

A gestão ambiental da BSBIOS atua 

fortemente no monitoramento e 

controle dos impactos ambientais da 

operação de suas unidades produtivas, 

seguindo as regras e exigências legais 

dos órgãos fiscalizadores das três 

esferas. Além disso, tem desenvolvido 

ações e projetos com o objetivo de 

tornar seus processos ecoeficientes, 

reduzindo o consumo de recursos 

como biomassa e água captada, 

otimizando processos de geração de 

vapor e utilização de produtos quími-

cos, atuando de forma consciente na 

utilização de recursos naturais.

Toda a documentação relativa à 

Gestão de Meio Ambiente (Planos de 

Gerenciamento, Instruções de Trabalho 

e Registros) é gerida pelo Sistema SA – 

Strategic Adviser, estando em conformi-

dade com as normas GMP+B2 e +B3, 

que tratam dos requisitos de Segurança 

Alimentar para a produção e comercia-

lização de farelo de soja, utilizado como 

ingrediente na formulação de alimen-

tos para animais. Além disso, o controle 

de documentação via sistema assegura 

que os documentos passem por 

revisão anual, estejam disponíveis em 

meio eletrônico aos usuários e partes 

internas interessadas, o que mantém 

histórico eletrônico de revisões e evita 

utilização de versões obsoletas.

Unidade de Passo Fundo/RS

Unidade de Marialva/PR

Consumo de água (Litros)

Consumo de água (Litros)

358.964.170,00

133.410.000,00

364.094.930,00

93.739.000,00

408.649.200,00

146.683.000,00

546.126.000,00

165.155.000,00

Produção de Biodiesel (m³)

Produção de Biodiesel (m³)

198.797,00

196.832,00

173.853,00

196.532,00

205.236,00

203.087,00

274.953,00

270.723,60

Performance (Litros de Água / m³ de Biodiesel)

Performance (Litros de Água / m³ de Biodiesel)

1.805,70

677,90

2.094,30

476,70

1.991,10

722,30

1.986,30

610,05

2016

2016

2015

2015

2017

2017

2018

2018

A água utilizada na empresa é de origem subterrânea e própria, oriunda de poços artesianos. Em 2018, o consumo foi de 

711.281 m³ (303-1). Do volume total consumido, cerca de 1,6% é utilizada no abastecimento de vestiários, sanitários, restaurante 

e laboratório, e 98,4% na indústria, nos processos de geração de vapor e resfriamento. Trimestralmente, é realizada amostragem 

da água dos poços artesianos para inspeção dos parâmetros de qualidade, em atendimento à legislação vigente, Portaria de 

Consolidação Nº 5. Abaixo o total de retirada de água por fonte. (303-1, 306-1, 103-1, 103-2, 103-3)
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Efluentes

Efluentes

306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

A companhia gera dois tipos de efluentes: doméstico e 

industrial, que são tratados internamente e lançados de 

acordo com a legislação pertinente. O efluente doméstico 

gerado pela unidade de Passo Fundo é proveniente dos 

vestiários, sanitários, restaurante e laboratório, sendo o 

tratamento realizado por meio de sistema biológico e 

posterior desinfecção do mesmo antes do lançamento. Já o 

efluente industrial, gerado na Planta de Biodiesel, passa por 

etapas de tratamento físico-químico e biológico. Os dois 

tipos de efluentes, pós-tratamento, são lançados no corpo 

hídrico receptor - Rio Passo Fundo, sem impacto à 

biodiversidade do corpo d´água.  Ambos os casos estão de 

acordo com os parâmetros de qualidade especificados pela a 

Resolução CONSEMA nº 355/2017 (306-1,306-2, 306-3, 306-4, 

306-5, 103-1 A 103-3).

A unidade de Marialva também gera efluentes 

domésticos e industriais. Todos os efluentes domésticos são 

dispostos em fossas, enquanto que os efluentes industriais 

passam por tratamento físico-químico e biológico, em 

estação de tratamento própria. O efluente tratado é utilizado 

para fertirrigação, em plantação de eucaliptos, localizada nas 

dependências da empresa.

Unidade de Passo Fundo/RS*

Unidade de Marialva/PR

Volume de Efluentes gerados (Litros)

Volume de Efluentes gerados (Litros)

62.486.840,00

26.557.200,00

60.757.320,00

34.752.000,00

57.892.700,00

18.524.050,0

73.280.000,00

27.986.300,00

Produção de Biodiesel (m³)

Produção de Biodiesel (m³)

198.797,00

196.832,00

173.853,00

196.532,00

205.236,00

203.087,00

274.953,00

270.723,60

Performance (Litros de Efluentes / m³ de Biodiesel)

Performance (Litros de Efluentes / m³ de Biodiesel)

314,33

134,9

349,5

176,8

282,08

91,21

266,52

103,37

2016

2016

2015

2015

2017

2017

2018

2018

* 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 que este volume estivesse sendo gerado somente pelas plantas de biodiesel.

A política ambiental da companhia prevê o monitoramento diário de volume de água captada, 

bem como a busca por tecnologia e processos de tratamento da água de uso industrial que 

reduza as perdas e, consequentemente, o volume captado. A BSBIOS não faz retirada de água 

de fontes superficiais. Toda água consumida vem de fontes subterrânea, outorgadas pelo órgão 

regulador (303-2). A companhia adota parcialmente a reutilização de água na etapa de Extração 

da unidade de Passo Fundo. O Sistema de Descarga com Zero Efluente (ZED)  tem por finalidade 

reciclar toda a água residual gerada na Planta de Extração, proveniente das etapas de 

Separação das fases Água/Hexano. O reaproveitamento deste efluente ocorre por meio da 

geração de vapor de baixa pressão que, então, é utilizado para tostagem de farelo no equipa-

mento Dessolventizador/Tostador de Farelo – DT. Em relação ao reuso administrativo ou 

captação de água de chuva, ainda não há procedimento estabelecido (303-3).

Impactos 
em recursos
naturais

303-1, 306-5, 103-1, 103-2, 103-3

Com a ampliação da capacidade produtiva de Marialva, percebeu-se uma oportunidade de incrementar o aumento do proces-

samento de gordura animal. Na unidade, a implementação de nova tecnologia de refino físico de gordura animal permitiu um 

acréscimo de pelo menos 25% no uso dessa gordura, além de reduzir especificamente 35 Kg de vapor/m³ na produção de 

Biodiesel, e manter o volume na geração de efluentes entre os anos de 2017 e 2018, bem abaixo dos anos anteriores, conforme 

demonstrado na tabela acima. Os dados abaixo demonstram o aumento gradativo no processamento de gordura animal pela 

Unidade:

Unidade de Marialva/PR

Consumo de Gordura Animal (Ton.) 69.346,0072.547,00 76.655,60 101.317,20

20162015 2017 2018



As áreas onde a companhia instalou suas unidades 

industriais passaram por análise de cobertura vegetal, com o 

objetivo de avaliar a fauna e a flora do local de instalação, 

tendo sido comprovado que elas não sofreram impactos. 

Por oportuno, a BSBIOS - Passo Fundo está inserida nos 

limites de 10 km da Reserva Particular do Patrimônio Natural 

– Reserva Maragato (Portaria Nº 14, de 11 de outubro de 

2007). Desta maneira, toda intervenção na planta que 

implique em aumento de área de capacidade produtiva e de 

estocagem, entre outros, precede de anuência da Unidade de 

Conservação (304-3).

A energia é indispensável para os processos produtivos da 

companhia, sendo a energia elétrica e a energia térmica geradas pelo 

vapor as principais formas 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 SEAPI

- Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, para 

fornecedores do Rio Grande do Sul e no SERFLOR – Sistema 

Estadual de Reposição Florestal, obrigatória para os 

fornecedores do Paraná.

Para as áreas administrativas, a companhia utiliza 

sistema de setorização de iluminação, evitando que os 

mesmos permaneçam ligados desnecessariamente 

quando não houver empregados no local. Em 2015, foi 

iniciado processo de substituição de lâmpadas 

incandescentes por lâmpadas de LED, que consomem 

menos energia e possuem maior tempo de vida útil 

do que as lâmpadas comuns. Outra melhoria a ser 

citada, no que se refere à redução de energia 

elétrica, foi a instalação do sistema de calefação 

com o uso do vapor gerado nas caldeiras, nas 

áreas administrativas de Passo Fundo.  

Gestão e monitoramento dos impactos sobre os serviços
ecossistêmicos e a biodiversidade: Água

Gestão e monitoramento dos impactos sobre os serviços
ecossistêmicos e a biodiversidade: Energia

304-1, 304-2

302-1, 302-4, 303-1, 103-1, 103-2, 103-3
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Unidade de Passo Fundo/RS*

Unidade de Marialva/PR

Consumo de Biomassa (m³)

Consumo de Biomassa (ton)

312.885,00

35.658,00

296.192,00

43.779,00

350.595,00

32.444,00

396.020,40

30.392,00

Produção de Biodiesel (m³)

Produção de Biodiesel (m³)

198.797,00

196.832,00

173.853,00

196.532,00

205.236,00

203.087,00

274.953,00

270.723,60

Performance (m³ de Biomassa / m³ de Biodiesel)

Performance (Kg de Biomassa / m³ de Biodiesel)

1,57

181,20

1,70

222,80

1,70

159,07

1,44

112,26

2016

2016

2015

2015

2017

2017

2018

2018

* 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, 

foi considerado que toda a Biomassa consumida fosse para gerar vapor somente para a Planta de Biodiesel.
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Efluentes

306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

Observa-se uma melhora na performance de consumo de Biomassa pela unidade de Marialva, ao longo 
dos anos. As ações abaixo permitiram que tal objetivo fosse alcançado: Troca dos tubos do pré-ar da 
caldeira; Eliminação de pontos de entrada de ar falso na caldeira; Compra de equipamento portátil para 
controle de CO  na saída dos gases para a chaminé; Compra de equipamento portátil para controle da 2

umidade do cavaco no recebimento; Investimento em pessoal para atuar diretamente no recebimento de 
cavaco, com implementação de controle da qualidade do material no recebimento, medições e acompanha-
mento da performance da caldeira intervindo, quando necessário, de forma mais rápida; Maior interação 
entre PCP e Indústria com controle de dados, registros, análise diária e mensal dos consumos, investigando 
e tratando desvios e o fortalecimento das relações comerciais com os fornecedores.

Melhora na
Performance

Consumo de energia dentro da organização

Consumo de energia elétrica

302-1, 103-1, 103-2, 103-3

302-1, 302-2

Além de energia elétrica, o diesel é utilizado para o 

abastecimento das pás carregadeiras e do trator utilizados pelas 

plantas industriais. A empresa dispõe de frota reduzida de 

veículos que faz uso de gasolina.  Já o gás GLP é utilizado

nos restaurantes, laboratórios e, ainda, como combustível na 

caldeira da planta de refino de gordura da unidade de Marialva.

Nos anos de 2015 e 2016, a unidade de Marialva utilizava 

diesel como combustível na caldeira da planta de refino de 

gordura. Já no ano de 2017, o diesel foi substituído por GLP, o 

que justifica a redução no consumo deste combustível;

Para a Planta de Passo Fundo, a energia elétrica é 

consumida no processo de produção de Biodiesel e 

Esmagamento de Soja. Dessa maneira, o cálculo de perfor-

mance não está segregado por área produtiva. O aumento 

de consumo de energia elétrica está diretamente relacionado 

à ampliação da capacidade produtiva de ambas as plantas. 

Com isso, a BSBIOS está estudando a possibilidade de 

utilização de fontes alternativas de energia para promover a 

sustentabilidade financeira e socioambiental (302-1, 302-2, 

302-3, 302-4, 302-5, 103-1).

Combustível consumido pela frota BSBIOS 

Gasolina (Litros)

Total Não Renovável (Litros)

Não disponível

528.365,00

Não disponível

633.877,00

Não disponível

98.448,00

17.301,20

106.827,26

Diesel (Litros)

Etanol (Litros)

528.365,00

0

633.877,00

0

98.448,00

0

89.526,06

0

Gás Natural (Litros)

Biodiesel (Litros)

0

0

0

0

0

0

0

0

20162015 2017 2018

Unidade de Passo Fundo/RS

Unidade de Marialva/PR

Consumo de Eletricidade (Kwh)

Consumo de Eletricidade (Kwh)

33.611.551,00

7.438.103,00

33.084.248,00

8.110.803,00

36.677.760,00

8.368.048,00

39.945.000,00

10.152.000,00

Produção de Biodiesel (m³)

Produção de Biodiesel (m³)

198.797,00

196.832,00

173.853,00

196.532,00

205.236,00

203.087,00

274.953,00

270.723,60

Performance (Kwh / m³ de Biodiesel)

Performance (Kwh / m³ de Biodiesel)

174,92

38

195,04

41

178,71

41,20

145,30

37,50

2016

2016

2015

2015

2017

2017

2018

2018
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Consumo e Geração de Energia

Geração de Resíduos

Consumo de Eletricidade (Kwh)

Resíduo não Perigoso (Ton.)

Biomassa Passo Fundo (m³)

Resíduo não Perigoso (m³)

41.049.654,00

5.147,33

312.885,00

326,26

35.658,00

4,65

41.195.051,00

7.272,80

296.192,00

229,80

43.779,00

8,76

45.045.808,00

6.918,67

350.595,00

383,70

32.444,00

5,40

50.097.000,00

7.814,24

396.020,40

0

30.392,00

0

Consumo de Vapor (Ton.)

Resíduo Perigoso (Ton.)

Biomassa Marialva (Ton.)

Resíduo Perigoso (m³)

352.826,00

58,15

357.673,00

86,36

364.719,95

23,70

433.150,94

163,54

Diesel (Litros)

Resíduos movimentados em 
toneladas utilizados para 
compostagem (%)

Resíduos movimentados em 
toneladas utilizados para 
compostagem (%)

528.365,00

98,87

98,57

633.877,00

98,81

96,18

98.448,00

99,65

98,59

89.526,06

90,76

0

2016

2016

2015

2015

2017

2017

2018

2018

A BSBIOS utiliza integralmente a energia elétrica fornecida pelas distribuidoras. O percentual desta energia, que está sendo 

gerada por fontes renováveis, assim como o volume total de emissões, vai depender da fonte de geração da energia que está 

sendo ofertada  (305-1, 305-2, 305-3).

Resíduos
306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

Os resíduos gerados nos processos de produção, laboratório e prédio 

administrativo foram mapeados a fim de compor o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – PGRS, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e alinhado às tecnologias de tratamento e de disposição disponíveis 

próximas de suas Plantas. O objetivo do Plano, além de garantir que todos os 

resíduos gerados em seus sites sejam devidamente acondicionados, 

transportados e dispostos, é avaliar as possibilidades de destinação, para que 

agreguem valor e gerem menor passivo ambiental. Nesse sentido, a BSBIOS 

apostou na compostagem, como sendo uma tecnologia que incorpora 

esses objetivos. No Rio Grande do Sul, a compostagem é realizada por 

empresas especializadas que comercializam adubo orgânico. Já no 

Paraná, um projeto coordenado pela Prefeitura de Maringá utiliza esses 

resíduos para fabricação de adubo orgânico, que será distribuído para 

hortas comunitárias.

O maior volume dos resíduos gerados está concentrado na 

produção, e é classificado como resíduo não perigoso, sendo 

composto principalmente por cinza de caldeira, resíduo de 

varrição de arruamentos e lodo orgânico de ETE.

No ano de 2018, a BSBIOS padronizou a forma de mensuração dos volumes gerados, adotando apenas uma unidade de medida

padrão para ambas as unidades. Desta forma, não temos reporte de volumes em m³.

Central de Resíduos na Unidade de Passo Fundo
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Geração de Resíduos

5.147,33

58,15

14,39

7.272,80

86,36

25,18

6.918,67

23,70

23,32

7.977,78

163,54

111,90

Número de embalagens 
recuperadas (Unidade)

Peso Total de Resíduos

perigosos exportados (Ton.)

Total de produtos 
vendidos ou serviços
prestados (unidade)

326,26

4,65

4,65

70.486,00

70.486,00

3.835,00

Não Aplicável

229,80

8,76

8,76

60.387,00

60.387,00

7.601,00

Não Aplicável

383,70

5,40

5,40

3.616,00

2.997,00

3.616,00

Não Aplicável

0

0

0

0

0

0

Não Aplicável

Total de resíduos
gerados pela operação

Total de resíduos 
perigosos gerados pela
operação

Peso total de resíduos
perigosos tratados

0

70.486,00

0

60.387,00

0

1.807,00

0

0

20162015 2017 2018

(Ton.)

(Ton.)

(Ton.)

(m³)

(m³)

(m³)

(Unidade)

(Unidade)

(Unidade)

Conforme relacionado na tabela anterior foram gerados, 7.977,78 toneladas de resíduos, em 2018, para as unidades de 

Marialva/ PR e Passo Fundo/RS. A seguir está relacionada a forma de disposição em porcentagem desse volume total. 

7,46%90,76% 1,15%

Tratamento Biológico, Recilagem,

 Logística reversa e rerrefino
Compostagem Aterro Licenciado

Compostagem: O sistema de compostagem consiste em um 

processo natural, em que micro-organismos, como fungos e 

bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, 

transformando-a em húmus, material rico em nutrientes para o 

solo. As principais vantagens do uso destes resíduos como 

matéria-prima na produção de adubo são: retorno da matéria 

orgânica de forma útil à natureza e redução na emissão de gás 

metano (causador do efeito estufa).

✓ Em 2018, 90,76% dos resíduos classificados como 

Classe II A foram enviados para o processo de composta-

gem. Em Passo Fundo, o principal destinador é a empresa 

Folhito Adubos Orgânicos, localizada no município de 

Lajeado/RS. Já a unidade de Marialva/PR participa do 

Projeto Hortas Comunitárias, sendo a compostagem 

realizada pela Central de Compostagem em 

Maringá/PR.

Na unidade de Marialva, as cinzas da caldeira

geradas pela queima do cavaco de eucalipto para geração de vapor,

são destinadas para o Projeto de Compostagem de Maringá/PR,

onde se tornam um rico composto orgânico para as hortas comunitárias.
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* Coprocessamento: Outra opção para a destinação de 

resíduos sólidos não recicláveis é a blendagem para coproces-

samento, devido ao alto poder calorífico de tais resíduos. Um 

dos benefícios desse processo é a substituição do combustí-

vel fóssil nas indústrias cimenteiras, e a redução do acúmulo 

de resíduos em Aterros Licenciados. O processo mencionado 

consiste na mistura de resíduos compatíveis utilizados 

parcialmente como combustíveis, nos fornos de clinquer.

✓ Em 2018, 0,63% dos resíduos gerados em Passo Fundo 

foram destinados para blendagem e coprocessamento;

Esses dados demonstram que menos de 2% dos resíduos 

gerados pela BSBIOS foram dispostos em aterro licenciado, o 

que está de acordo com os objetivos do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos implementado pela 

Companhia. 

Em alinhamento com sua estratégia de sustentabilidade, 

em 2018, a BSBIOS decidiu elaborar o primeiro Inventário de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), relativo às opera-

ções das plantas de produção de biodiesel em Passo Fundo e 

Marialva.  Foram incluídas as fontes de emissão do escopo 1 

(emissões diretas) e do escopo 2 (emissões indiretas), 

utilizando o método do “Programa Brasileiro GHG Protocol”.

A natureza das atividades da BSBIOS com a produção de 

biodiesel exerce uma importante contribuição na redução de 

emissões de GEE para o meio ambiente e para a sociedade 

brasileira, ao substituir parte do óleo diesel fóssil por 

combustível renovável. Somando-se a este posicionamento 

sustentável com a produção de biodiesel, a BSBIOS utiliza 

Biomassa como combustível das caldeiras, que se reflete na 

redução de suas emissões de GEE e a define como uma 

empresa que atua na economia de baixo carbono.

Mudanças Climáticas

Inventário de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) da BSBIOS - Ano 2018

Emissões BSBIOS
por fábricas

305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7, 308-2

Resultados 
BSBIOS

O Inventário de GEE da 

BSBIOS totalizou 17.129 

tCO e, sendo que a unidade 2

de Passo Fundo contribuiu 

com 50,2% e a unidade de 

Marialva com 49,8%. 

Emissões BSBIOS

Passo Fundo (tCO  equivalente)2

Marialva (tCO  equivalente)2

Total BSBIOS (tCO  equivalente)2

8.592

8.537

17.129

* O Programa Brasileiro GHG Protocol é uma ferramenta utilizada para quantificar e gerenciar

emissões de gases de efeito estufa. Atualmente é o método mais usado mundialmente pelas

 empresas e governos para a realização de inventários de GEE.

Marialva

Passo Fundo

Total: 17.129

REFEIÇÕES

ALIMENTOS

FERTILIZAÇÃO
CORRETIVO

ORGÂNICO

PILHA DE 

COMPOSTAGEM

NUM RECIPIENTE

RESTOS 

ALIMENTARES

Ciclo da
Matéria Orgânica

LIXO

50,2%

%8,9
4
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* Estas emissões referem-se apenas aos gases CH  e N O da queima da biomassa. 4 2

As emissões de CO , que são a maior quantidade das emissões da queima da biomassa,2

são consideradas carbono zero e os resultados estão apresentados em separado.

Emissões por Escopo - BSBIOS Emissões por Fontes - BSBIOS

Sob o ponto de vista de emissões diretas e indiretas, o gráfico 1 mostra que as emissões diretas são as mais relevantes da 

BSBIOS, contribuindo com 78% do total, e o escopo 2, que é relativo à aquisição de energia elétrica, representou 22%.

Num total de 11 fontes de emissão, conforme mostrado na 

tabela abaixo, a fonte mais relevante é a queima de combustí-

veis em caldeiras para a geração de vapor no processo produti-

vo, totalizando 42%, que contém uma parte das emissões da 

queima da biomassa (cavaco de madeira), seguida do tratamen-

to de efluentes, com 33% do total das emissões, o que reflete a 

natureza das operações das fábricas que utilizam considerável 

quantidade de água para processar grãos/ óleo de soja e 

gordura animal, gerando efluentes com significativa carga 

orgânica. E, em terceiro lugar, temos as emissões relativas ao 

consumo de energia elétrica, que contribui com 22% do total do 

inventário.   

De acordo com o método GHG Protocol, as emissões de CO  2

biogênico devem ser quantificadas e relatadas em separado do 

inventário. É importante salientar a relevância das emissões de 

CO  biogênicos da BSBIOS, que apresentou total de 303.838 2

tCO e, devido ao uso de biomassa na geração de vapor. Desta 2

forma, o inventário de GEE apresenta um valor relativamente 

baixo para este tipo de indústria, cujo processo produtivo tem 

grande demanda por combustível para geração do vapor.   

Escopo 1

Total: 17.129 tCO e2 Total E1 + E2: 17.129 tCO e2

0

2.000

4.000

6.000

Combustão
Estacionária

7.142
(42%)
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)
2 5.643

(33%)

3.736
(22%)

357
(2%)

252
(1%)

Tratamento
de Efluentes

Energia
Elétrica

Gases
Refrigerantes

Combustão
Móvel

8.000

Escopo 2Gráfico 1 Gráfico 2

Fontes de Emissão
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o
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 1
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 2

Biomassa em Caldeiras (tCO e)2

Combustível Fóssil em Caldeiras (tCO e)2

Gerador de Eletricidade (tCO e)2

Restaurante e Laboratório (tCO e)2

Pá Carregadeira e Trator (tCO e)2

Empilhadeiras (tCO e)2

Frota Própria (tCO e)2

Gases Refrigerantes (tCO e)2

Efluentes Industriais (tCO e)2

Efluentes Domésticos (tCO e)2

Aquisição de Energia Elétrica (tCO e)2

Total Escopo 2 (tCO e)2

Total (tCO e)2

Combustão Estacionária 

Combustão Móvel

Emissões Fugitivas

Tratamento de Efluentes

Energia Elétrica Adquirida

5.872

1.189

53

28

214

8

29

357

5.624

19

3.736

3.736

17.129

1.068

1.189

5

10

49

1

7

312

5.137

6

754

754

8.537

4.805

0

48

18

165

7

23

44

486

13

2.982

2982

8.592

Passo Fundo Marialva Total BSBIOS

Total Escopo 1 (tCO e)2 13.3937.7835.610

Passo Fundo (tCO e)2 Marialva (tCO e)2 Total (tCO e)2

248.60455.234 303.838

Emissões de CO  Biogênico2

78%%22



Meio Ambiente52

BSBIOS // Relatório de Sustentabilidade // 2018

Emissões por Fontes de Marialva e Passo Fundo - BSBIOS

Total: 17.129 tCO e2
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Os gráficos 2 e 3 mostram que a combus-

tão estacionária, o tratamento de efluentes 

e a aquisição de energia elétrica totalizaram 

96% das emissões da BSBIOS. As demais 

fontes de emissão são referentes à combus-

tão móvel (frota de veículos e movimenta-

ção interna) seguida do uso de gases 

refrigerantes em equipamentos de refrige-

ração no processo produtivo e ar condicio-

nado em escritórios. As emissões de efluen-

tes industriais e sanitários são decorrentes 

do tratamento anaeróbio que produz o gás 

metano (CH4).

Emissão de CO  Biogênico2

Emissão Fugitivas Não-Quioto

Intensidade de Emissões de Carbono

A emissão de CO  biogênico* foi de 303.838 tCO e, sendo que 98% é relativo à queima de biomassa na produção de vapor no 2 2

processo produtivo das fábricas. A tabela abaixo mostra que a planta de Passo Fundo apresentou a maior contribuição de CO  2

biogênico, com a queima de biomassa na produção de vapor.

As emissões de gases de efeito estufa do tipo HCFC ou CFC são controladas pelo Protocolo de Montreal e devem ser relatadas 

em separado no inventário de GEE. Desses gases, a unidade de MRV  utiliza o gás refrigerante R-22, cuja emissão foi de 5 tCO e 2

no ano 2018.

Este indicador reflete a eficiência do processo produtivo em relação às emissões de GEE. No seu contínuo processo de 

expansão da produção, a meta da BSBIOS é buscar a redução das emissões ao longo dos anos para diminuir a intensidade de 

emissões de carbono, e assim se firmar cada vez mais como protagonista da nova economia de baixo carbono.

Fontes de Emissão

Indicadores de Intensidade de Carbono

Biomassa em Caldeira (tCO e)2

Produção de Biodiesel (Ton.)

Gerador de Energia (tCO e) 2

Total

248.577

274.953

55.227

270.724

303.804

545.677

Pá carregadeira e Trator (tCO e)2

Emissão (tCO e)2

16

8.592

5

0.031

5

8.537

2

0.032

21

17.129

7

0.031

Frota Própria (tCO e)2

Intensidade de Carbono (tCO e/Ton. de Biodiesel)2

248.604

5

55.234

0

303.838

5

Passo Fundo

Passo Fundo

Marialva

Marialva

Total BSBIOS

Total BSBIOS

*De acordo com o GHG Protocol , as emissões de CO  da queima da biomassa 2

são quantificadas mas não contabilizadas no Inventário de GEE, pois são consideradas 

carbono neutro devido à absorção do CO  durante a fotossíntese da planta. 2

Porém, os gases CH  e N O emitidos na queima são contabilizados no inventário.4 2

CO 2
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Resultados Passo Fundo

Emissões por Escopo Emissões por Fontes

O Inventário de Emissões de GEE da planta de Passo Fundo totalizou 8.592 tCO e, sendo que as emissões de CO  biogênico, 2 2

gerado na queima de biomassa, que não são incluídas no Inventário, somaram 248.607 tCO e. Estes resultados mostram que o 2

uso de biomassa na geração de vapor, é atualmente o grande diferencial das atividades da BSBIOS na mitigação de emissões de 

GEE de suas operações.

Com relação aos escopos, os resultados da fábrica de 

Passo Fundo apresentam maior equilíbrio, pois 65% das 

emissões são do escopo 1 e 35% do escopo 2, resultado das 

operações da fábrica com o consumo de biomassa na 

geração de vapor e um consumo maior de energia elétrica 

em relação à Marialva.

Como mostra o gráfico 5, a fonte de emissão mais 

relevante de Passo Fundo é a combustão estacionária (57%), 

sendo que a maior contribuição é a dos gases CH  e N O da 4 2

queima de biomassa na caldeira, já que o CO  emitido é do 2

tipo biogênico e é apresentado em separado do inventário 

de GEE.

Fontes de Emissão

Inventário de Emissões de GEE - Passo Fundo 2018
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Queima de Biomassa em Caldeiras 

Queima de Biomassa em Secador de Grãos 

Gerador de Eletricidade 

Restaurante e Laboratório

Consumo de Diesel em Pá Carregadeira e Trator 
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Consumo de Gasolina em Frota Própria 

Gases Refrigerantes

Efluentes Industriais 

Efluentes Domésticos 

Consumo de Energia Elétrica 

Total Escopo 2

Total de Emissões (tCO2e)

Combustão Estacionária 

Combustão Móvel

Emissões Fugitivas

Tratamento de Efluentes

Energia Elétrica Adquirida

237.476
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0

16

0
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Total Escopo 1 248.60365%5.610

Emissões por Escopo - Passo Fundo

Escopo 1

Total: 8.592 tCO e2 Total: 8.592 tCO e2
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Total: 8.592 tCO e2 Total: 248.603 tCO e2

Gráfico 6 Gráfico 7

Emissões por tipo de GEE - Passo Fundo Emissões de CO2 biogênico - Passo Fundo

0 0

2.000

200.000

1.000
100.000

3.000

300.000

Caldeira de
Processo

3.239
(38%)

248.577
(100%)2.957

(34%) 2.352
(27%)

44
(1%)

4,7
(0%)

5,5
(0%)

16
(0%)

N20 Secagem de
Grãos

Frota PrópriaHFC Pá Carregadeira
e Trator

4.000

E
m

is
sõ

e
s 

(t
C

O
e

)
2

E
m

is
sõ

e
s 

(t
C

O
e

)
2

Efluentes

306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

A produção de vapor é a maior fonte de CO  biogênico, com a queima total de 136.796 2

toneladas de cavaco de madeira de eucalipto reflorestado, no processo produtivo. Os demais 

são relativos ao uso de combustíveis no transporte de veículos.

Emissões de
CO  Biogênico2

Resultados Marialva
O inventário de GEE de Marialva contabilizou 8.537 tCO e, e a fonte mais relevante foi o tratamento de efluentes, que 2

representou 60% do total das emissões, seguido da queima de biomassa e fósseis (GLP) na caldeira, com 27%, e energia elétrica, 

com 9%. As emissões de CO  biogênico foram de 55.234 tCO e, sendo 99,99 % é relativo à queima de biomassa na geração de 2 2

vapor em caldeiras.

Fontes de Emissão

Inventário de Emissões de GEE - Marialva 2018

E
s

c
o

p
o

 1
E

s
c

o
p

o
 2

Consumo de Biomassa em Caldeira 

Consumo de GLP em Caldeira - Refinaria

Gerador de Eletricidade 

Restaurante e Laboratório

Consumo de Diesel em Pá Carregadeira e Trator 

Consumo de GLP em Empilhadeiras

Consumo de Gasolina em Frota Própria 

Gases Refrigerantes

Efluentes Industriais 

Efluentes Domésticos 

Consumo de Energia Elétrica 

Total Escopo 2

Total de Emissões (tCO2e)

Combustão Estacionária 

Combustão Móvel

Emissões Fugitivas

Tratamento de Efluentes

Energia Elétrica Adquirida

55.227

0

0,47

0

4,82

0

1,63

0

0

0

0

0

55.234

13%

14%

0%

0%

1%

0%

0%

4%

60%

0%

9%

9%

100%

1.068

1.189

5

10

49

1

7

312

5.137

6

754

754

8.537

Emissões
(tCO  e)2 (tCO  e)2

% CO   Biogênico2

Total Escopo 1 55.23491%7.783

CO2 CH4



BSBIOS // Relatório de Sustentabilidade // 2018

Meio Ambiente 55

Emissões por Escopo Emissões por Fontes
As emissões de Marialva mostram a relevância do escopo 

1 em relação ao escopo 2, decorrente principalmente das 

emissões de efluentes que representam 60% do inventário, 

mas também do consumo relativamente baixo de energia 

elétrica do escopo 2, conforme mostra o gráfico 8.

No ranking das emissões de Marialva, o destaque fica 

para o tratamento de efluentes, que representaram 60%, 

seguido da combustão estacionária, com 27%, e da energia 

elétrica, com 9%.

Emissões por Escopo - Marialva

Escopo 1

Total: 8.537 tCO e2 Total: 8.537 tCO e2

Escopo 2Gráfico 8 Gráfico 9
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Total: 8.537 tCO e2 Total: 55.234 tCO e2

Gráfico 10 Gráfico 11

Emissões por tipo de GEE - Marialva Emissões de CO  biogênico - Marialva2
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Efluentes

306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

No perfil das emissões de Marialva por tipo de GEE, o gás metano (CH ) é o mais relevante 4

devido a maior fonte de emissões ser o tratamento de efluentes, sendo o gás metano 

emitido em processos do tipo anaeróbio.

Emissões por
tipo de GEE

Impactos de Transporte, Logística e Distribuição
301-1, 301-2, 103-1, 103-2, 103-3

As políticas da companhia fornecem as diretrizes a serem 

seguidas em todos os aspectos, inclusive nas etapas de 

seleção e contratação do transporte dos seus produtos, 

insumos e matérias-primas. Todos os processos que envol-

vem Transporte e Logística estão sob responsabilidade do 

Setor de Logística. O Setor possui painel de controle e 

acompanhamento de metas e, em conjunto com outras 

áreas da Companhia, define ações que abordam desde 

performance, custos e prazos até atividades que visam à 

saúde e ao bem-estar dos motoristas que acessam a 

empresa. A ação para comemorar o Dia do Motorista é um 

exemplo de atividade que está além de “transportar”.

É um momento de interação com os motoristas, de 

conscientização sobre suas responsabilidades no trânsito e 

de alertar sobre os cuidados com sua saúde.

A empresa conta com canais formais e informais que 

possibilitam a comunicação de eventuais não conformidades 

ou possíveis riscos. 

65%

%9
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Também possuiu ferramentas contratuais que permitem 

controlar o atendimento de todas as normas e regulamenta-

ções por parte de seus parceiros de logística e transporte, e 

também incentiva seus fornecedores de transporte a aderir 

a um programa de sensibilização, tais como o de prevenção 

de acidentes. Ainda criou um programa de saúde e seguran-

ça, bem como um canal formal de comunicação par a 

empregados, parceiros, clientes e comunidade, pelo qual 

impactos negativos de transportes ou eventuais não-

cumprimentos das normas podem ser comunicados.  A 

contratação de serviço de transporte já faz parte da Política 

de Compliance, demonstrando o cuidado da empresa em 

buscar parcerias aptas a operar neste elo tão importante da 

sua cadeia. 

Observa-se que a redução na utilização do modal 

ferroviário, em relação aos anos anteriores, nada tem a 

ver com a indisponibilidade deste modal por parte da 

BSBIOS. Infelizmente, nem todas as bases de recebimen-

to de Biodiesel, no Brasil, estão aptas a operar com este 

modal, e as distribuidoras atendem suas demandas em 

outros destinos que não têm disponibilidade ferroviária.

Atualmente, o único destino dos vagões é 

Araucária/PR (devido à estrutura disponível). Outro fator 

que implica na redução é a estratégia comercial de cada 

cliente, que decide operar com caminhões em bases mais 

próximas a Passo Fundo/RS. Apesar da BSBIOS ofertar e 

disponibilizar esse modal de escoamento, em todas as 

suas negociações, ela está sujeita às condições de 

recebimento e descarga da base que irá receber o 

produto.

A Unidade de Passo Fundo opera com o 

modal ferroviário na Distribuição de 

Biodiesel e, em menor escala e sem muita 

constância, o farelo de soja, enquanto 

que a Unidade de Marialva está 

estrategicamente instalada ao lado da 

ferrovia, o que permite ofertar 

também este modal no futuro.

Os números demonstram a 

importância deste modal no 

transporte de Biodiesel da Planta 

de Passo Fundo.

Transporte Ferroviário

Biodiesel transportado via modal ferroviário (%) 61,845,1 53,6 42,6

20162015 2017 2018

Logística Reversa
103-1, 301-3, 307-1, 103-3, 417-1

A BSBIOS comercializa a maior parte de seus produtos na 

forma granel. Um pequeno percentual de casca e farelo de 

soja é comercializado em sacarias de ráfia de 25 e 40 kg. No 

ano de 2018, 1,97% do total de farelo de soja foi comercializa-

do na forma ensacada, enquanto que para a casca de soja o 

percentual foi de 10%, comprovando que a geração de 

resíduos proveniente dos produtos não tem impacto significa-

tivo. Além disso, a sacaria utilizada para acondicionamento 

dos produtos pode ser utilizada pelos produtores rurais em 

suas propriedades, sem necessidade de pré-higienização.



201-4, 413-1, 413-2, 415-1
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Investimento Social Privado

postando no desenvolvimento 

A local, a BSBIOS investiu, em 

2018, a importância de            

R$ 1.900.383,36 em projetos socioam-

bientais, esportivos e culturais, por 

meio de investimento social privado ou 

isenções fiscais em projetos realizados 

diretamente nas comunidades. 

Desde sempre, adota como diretriz 

o investimento nas comunidades onde 

está inserida e no seu entorno, como é 

demonstrado pelos estudos da FIPE 

sobre o Impacto Socioeconômico da 

BSBIOS, impactando o PIB de Passo 

Fundo em 24,2%, no ano de 2016, e em 

35,24%, em Marialva. Mas a compa-

nhia vai além disso, seguindo critérios 

pré-estabelecidos e, consoantes ao 

Programa de Compliance, promove 

sistematicamente projetos sociais, 

ambientais, esportivos e culturais na 

comunidade, buscando resultados 

efetivos, contribuindo para a transfor-

mação social.

INVESTIMENTO SOCIAL

EXPOSOL 2018
XIV FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE 

MILHÃO
investidos em projetos 

socioambientais, 

esportivos e culturais

R$19,

Leis e Fundos de Incentivos

Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet R$ 474.326,00

R$ 118.581,60

R$ 118.581,60

R$ 118.581,60

R$ 118.000,00

R$ 948.070,80

Lei de Incentivo e Fomento ao Esporte

Programa Nacional de Oncologia - Pronon

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal do Idoso

Total

2018

A seguir, apresentamos os projetos beneficiados pela companhia nas áreas da cultura e do esporte:

Público Impactado: 

160 mil visitantes

400 expositores

Público Impactado: 

106.476  pessoas

160 voluntários

Seguindo esses critérios, a companhia contribuiu, por meio de Leis de Incentivo

(201-4), com a soma de R$ 948.070,80. Confira os investimentos feitos no ano de 2018:
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40º ZESKAMP

12ª CANTATA
NATALINA

18º RODEIO
INTERNACIONAL
DE PASSO FUNDO

10ª EXPOTAPEJARA

32ª FEIRA DO LIVRO
DE PASSO FUNDO

TURNÊ - 25 ANOS

DOS PERALTAS

Público Impactado: 

1000 pessoas

8 modalidades esportivas

Público Impactado: 

32 mil pessoas

600 estudantes voluntários

Público Impactado: 

25 mil pessoas

IMERSÃO CULTURAL

A ARTE CÊNICA 

NA ESCOLA

Público Impactado: 

4.092 pessoas

80 jovens em 3 oficinas

Público Impactado: 

60 mil pessoas

200 expositores

Público Impactado: 

20 mil pessoas

Público Impactado: 

18 mil pessoas

12 shows

Público Impactado: 

700 jovens com 

idade entre 5 e 17 anos

ESPORTE CLUBE

VILA NOVA

INDEPENDENTE
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A seguir, apresentamos os projetos beneficiados nas demais Leis de Incentivo:

Conheça alguns dos projetos e ações apoiadas pela companhia:

Leis de Incentivos

Programa Nacional de Oncologia (Pronon) Hospital Pequeno Príncipe* – Curitiba/PR

Projeto Energia Solar Asilo São Vicente de Paula – Jandaia do Sul/PR

Passo Fundo/RS e Marialva/PR

Passo Fundo/RS e Marialva/PR

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal do Idoso

Fundo Municipal do Idoso

Localidade

*O Hospital Pequeno Príncipe busca marcadores da resposta terapêutica na Leucemia Linfoblástica Aguda. 

Investimento social privado é o 

repasse voluntário de recursos 

privados de forma planejada, 

monitorada e sistemática para 

projetos sociais, ambientais, 

esportivos, culturais e científicos 

de interesse público. De forma 

direta, em 2018, a BSBIOS 

contribuiu com a soma de        

R$ 952.312,56.

Investimento
Social Privado

SOCIOAMBIENTAL CULTURAL E EDUCATIVA ESPORTIVO
R$ 419.896,70 R$ 231.838,31 

INVESTIMENTO TOTAL: R$ 952.312,56

R$ 300.577,49

TRANSFORMAÇÃO

EM ARTE

APAE

PASSO FUNDO

ONG AMOR

APAE

MARIALVA

Público Impactado: 

60 crianças e adolescentes

Apoiado desde 2011

Público Impactado: 

350 usuários

Apoiado desde 2013

Público Impactado: 

280 famílias

Apoiado desde 2018

Público Impactado: 

120 usuários

Apoiado desde 2018
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LAR EMILIANO

LOPES

PROJETO

SEMEAR

Público Impactado: 

30 crianças e adolescentes

Apoiado desde 2009

CRIANÇA

PÉ QUENTE

Público Impactado: 

100 crianças e adolescentes

Apoiado em 2018

Público Impactado: 

130 crianças e adolescentes

Apoiado desde 2018

HOSPITAL

DE CLÍNICAS

Público Impactado: 

Região Norte do RS

Construção da nova 

Unidade de Emergência

SPORT CLUBE

GAÚCHO

BSBIOS

UPF

ESPORTE CLUBE

PASSO FUNDO

CLUBE ATLÉTICO

GUARANY

O Programa Sementinhas do Futuro é uma ação própria da BSBIOS, voltada a 

promover a conscientização socioambiental de estudantes do 4º ano do ensino 

fundamental, de escolas públicas e privadas de Passo Fundo/RS e Marialva/PR.

A companhia oportuniza, em sua programação, visita à unidade industrial, 

explanação sobre a transformação do grão de soja e da gordura animal em 

biodiesel e ainda expõe ações de preservação da natureza. E, para ilustrar 

de forma lúdica todo o conteúdo apresentado, os estudantes assistem à 

peça de teatro “O Sumiço da Consciência”, com o Grupo Ritornelo. Todo o 

custo é financiado pela companhia.

A empresa acredita que as crianças são disseminadoras do 

conhecimento e replicarão em suas casas, no seu dia a dia, as boas 

práticas de preservação ambiental aprendidas na BSBIOS. No ano de 

2018, a empresa recebeu a visita de 1300 alunos, de 24 escolas. 

Sementinhas do Futuro
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Apresentação

Métodos e Dados

esta parte do relatório 

N fazemos um esforço inicial 

para estimarmos o valor 

gerado pela BSBIOS em termos de 

emissões de carbono evitadas. Como 

as informações sobre as emissões 

geradas em toda a cadeia produtiva do 

biodiesel ainda são limitadas, em 

especial no caso da produção de 

insumos, restringimos o presente 

exercício para as unidades de produ-

ção de Passo Fundo/RS e Marialva/PR. 

Ou seja, no exercício que apresenta-

mos aqui, excluímos o potencial de 

redução de emissões de carbono tanto 

na produção e transporte da matéria-

prima quanto no transporte e distribui-

ção do produto final.

Os resultados apresentados abaixo 

devem ser vistos com cautela, uma vez 

que uma política de atribuição de 

crédito de carbono ainda não está 

completamente desenhada. Em 

particular, ainda carecemos de uma 

definição de como as emissões 

evitadas serão calculadas e como 

créditos de carbono serão atribuídos a 

essas emissões. Por exemplo, se uma 

poluição relativamente baixa é fruto de 

escolhas tecnológicas e de mercado 

que a empresa teria feito independen-

temente de esforços para diminuir as 

emissões, o regulador pode decidir 

não atribuir créditos de carbono a essa 

poluição reduzida (princípio da 

adicionalidade).

Dessa forma, o que apresentamos 

aqui é uma exploração inicial dos 

ganhos econômicos parciais associa-

dos às emissões de carbono na 

empresa. Mais especificamente, esses 

ganhos estão concentrados na 

utilização de biomassa ao invés de 

outros combustíveis fósseis nas 

caldeiras da empresa.

Para estimarmos o valor gerado pela BSBIOS com relação 

a emissões de carbono, começamos com a estimativa do 

total das emissões de gases do efeito estufa medidas em 

toneladas equivalentes de dióxido de carbono (tCO e). A 2

seguir, nos perguntamos quanto a BSBIOS teria emitido a 

mais se a empresa utilizasse combustíveis fósseis mais 

intensamente no seu processo de produção.

Em particular, simulamos as emissões totais da empresa 

em dois cenários hipotéticos: (1) a biomassa utilizada nas 

caldeiras para a produção de biodiesel é substituída por gás 

liquefeito de petróleo (GLP) e (2) a biomassa utilizada nas 

caldeiras para a produção de biodiesel é substituída por óleo 

diesel fóssil.

Por fim, calculamos o valor monetário dessas emissões 

adicionais em cada um dos cenários descritos acima. Este 

resultado deve ser interpretado como o valor gerado pela 

BSBIOS devido à empresa utilizar biomassa ao invés de 

combustíveis fósseis em cenários hipotéticos. Para melhor 

situarmos o exercício apresentado aqui, podemos imaginar 

que tal valor poderia ser convertido, em tese, em títulos 

negociáveis de carbono.

O cálculo do valor monetário associado às emissões de 

carbono é baseado em duas abordagens. A primeira 

[abordagem] utiliza políticas públicas reais adotadas em 

diversas partes do mundo e o preço de uma tCO e é 2

decorrente dessas políticas. A segunda abordagem recorre à 

fronteira do conhecimento científico e econômico atual para 

estimar qual é o dano econômico que uma tCO e gera para a 2

sociedade. Em ambas as abordagens, multiplicamos o total 

de emissões evitadas em relação aos dois cenários 

hipotéticos pelo valor de uma tCO e.2

A primeira abordagem para o cálculo do valor associado 

às emissões evitadas divide-se em dois casos. No primeiro 

caso, multiplicamos as emissões evitadas pelo valor de um 

título de tCO e negociado na European Union Emissions 2

Trading Scheme (EU ETS), o maior mercado de títulos de 

carbono existente no mundo em termos de volume de 

negociações. O resultado obtido estima o valor total de 

títulos negociáveis que a BSBIOS obteria com base nos 

nossos cenários hipotéticos. No segundo caso, multiplicamos 

as emissões evitadas por valores de impostos por tCO e 2

praticados no mundo. Calculamos a média desses impostos 

praticados e utilizamos também o valor mais alto praticado 

na Suécia. O resultado obtido estima quanto que a BSBIOS 



evitaria no pagamento de impostos caso ela estivesse 

submetida a essa política pública. A razão de utilizarmos o 

valor mais alto praticado na Suécia decorre do fato de que 

esse valor se aproxima de algumas estimativas recentes do 

custo do carbono para a sociedade.

A segunda abordagem é baseada em modelos 

computacionais que integram a dinâmica da natureza com a 

dinâmica da economia. Esses modelos integrados (Integrated 

Assessment Models – IAMs) estimam o dano que uma tCO e 2

adicional gera para o consumo e para o investimento. Tal 

dano é denominado de Custo Social do Carbono (CSC).

Assim como no exercício da primeira abordagem, 

investigamos dois casos na segunda abordagem. No 

primeiro caso, multiplicamos o total das emissões evitadas 

pelo CSC produzido pelos modelos científicos utilizados pelo 

governo norte-americano para avaliar políticas públicas 

relacionadas às emissões de carbono. No segundo caso, 

multiplicamos o total das emissões evitadas pelo CSC 

produzido por um modelo IAM de última geração. Esse 

modelo aprimora os anteriores na medida que leva em 

consideração a existência de incertezas, tanto na dinâmica 

da economia quanto do clima.

Os resultados obtidos na segunda abordagem são 

interpretados como a contribuição social da BSBIOS, medida 

como danos econômicos evitados, na medida em que a 

empresa reduz as emissões do seu processo produtivo 

relativo aos casos hipotéticos onde ela utilizaria mais 

combustível fóssil.

Resultados:
Unidade de Passo Fundo

A tabela a seguir apresenta os resultados para a unidade de Passo Fundo. A primeira coluna indica a emissão real em tCO e no 2

ano de 2018; já as colunas ao lado representam as emissões caso a empresa substituísse a biomassa utilizada nas Caldeiras por GLP 

ou diesel fóssil. Os aumentos seriam significativos, chegando a ser 13 vezes maiores.

Se as emissões evitadas pela BSBIOS fossem convertidas em 

títulos negociáveis, estimamos um valor total de créditos de 

carbono de cerca de R$ 10 milhões, de acordo com os preços 

praticados no mercado de carbono da União Europeia (EU ETS).

Por outro lado, se a BSBIOS fosse submetida a uma política 

de imposto sobre o carbono, estimamos que a empresa 

economizaria de R$ 12 a R$ 56,5 milhões com o pagamento 

de impostos. O primeiro resultado utiliza o valor médio dos 

impostos sobre tCO e, dentre as regiões que adotam essa 2

política. O segundo resultado utiliza o valor do imposto 

mais alto cobrado sobre emissões de carbono, na Suécia.

Por fim, com base nos modelos da fronteira do 

conhecimento científico, estimamos que as emissões 

evitadas no processo de produção do biodiesel, na 

unidade de Passo Fundo, geram um benefício social 

entre R$ 17 milhões (modelos adotados pelos EUA) 

e R$ 54 milhões (modelo mais realista que 

considera incertezas econômicas e climáticas).

Emissão Total - Real

123.894 (tCO e)2

8.592 (tCO e)2
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Emissão Total - Simulação
com o uso de GLP

Emissão Total - Simulação
com o uso de Diesel

150.000

100.000

50.000

115.858 (tCO e)2
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Resultados:
Unidade de Marialva

Valores agregados para a BSBIOS

Códigos JEL: C , O , O e R53  13  18 11

A tabela a seguir apresenta os resultados para a unidade de Marialva. A primeira coluna indica a emissão real em tCO e no ao de 2

2018; já as colunas ao lado representam as emissões caso a  empresa substituísse a biomassa utilizada na Caldeira por GLP ou 

diesel fóssil. Os aumentos seriam significativos, chegando a ser 4 vezes maiores.

Emissão Total - Real

34.154 (tCO e)2
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Emissão Total - Simulação
com o uso de GLP

Emissão Total - Simulação
com o uso de Diesel

40.000

30.000

20.000

10.000

32.368 (tCO e)2

Se as emissões evitadas pela BSBIOS fossem convertidas em 

títulos negociáveis, estimamos um valor total de créditos de 

carbono de cerca de R$ 2 milhões, de acordo com os preços 

praticados no mercado de carbono da União Europeia (EU ETS).

Por outro lado, se a BSBIOS fosse submetida a uma política 

de imposto sobre o carbono, estimamos que a empresa 

economizaria de R$ 2,6 a R$ 12,5 milhões com o pagamento 

de impostos. O primeiro resultado utiliza o valor médio dos 

impostos sobre tCO e dentre as regiões que adotam essa 2

política. O segundo resultado utiliza o valor do imposto 

mais alto cobrado sobre emissões de carbono, na 

Suécia.

Por fim, com base nos modelos da fronteira do 

conhecimento científico, estimamos que as emissões 

evitadas no processo de produção do biodiesel na 

unidade de Marialva geram um benefício social 

entre R$ 3,8 milhões (modelos adotados pelos 

EUA) e R$ 12 milhões (modelo mais realista que 

considera incertezas econômicas e climáticas).

No agregado, o processo de produção de biodiesel pela 

BSBIOS, em ambas as suas unidades, gera um valor da 

ordem de R$ 12 milhões em títulos negociáveis. A economia 

com o pagamento hipotético de impostos sobre o carbono 

está entre R$ 14,5 milhões e R$ 69 milhões. Por fim, com 

base na fronteira do conhecimento atual, estimamos que o 

valor social do carbono (dano social evitado) gerado pela 

BSBIOS está entre R$ 20 milhões e R$ 66 milhões, em média.

C53: Modelos de previsão; Métodos de simulação.

O13: Agricultura;  Recursos Naturais;  Energia;  Meio Ambiente;  Outros Produtos Primários.

O18: Análise Urbana; Rural; Regional; Transporte; Habitação; Infraestrutura.

R11: Atividade Econômica Regional: Crescimento; Desenvolvimento e Mudanças.
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este estudo fizemos a seguinte pergunta: como a 

N 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 uma Passo Fundo com a 

BSBIOS e outra Passo Fundo sem a BSBIOS para comparar-

mos o impacto econômico da empresa, temos apenas uma 

Passo Fundo com a BSBIOS.

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, 

da Marina e da 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 3 e Sandra 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 pareci-

das com a média dos três colegas, ao passo que, depois das 

aulas particulares, ela ficou acima dessa média.

O gráfico abaixo ilustra a ideia de que, depois 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 prova.

Objetivos do Estudo

O Método do Controle Sintético para a 
Avaliação de Impacto Econômico

Figura 1: Controle Sintético - Exemplo: Impacto de Aulas Particulares.
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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 particu-

lares e 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”.

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.a, na página seguinte, mostra a evolução do PIB 

municipal de Passo Fundo pela linha sólida entre 2002 e 

2016. 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 o PIB real e o 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$ 12,8 bilhões no acumulado entre 2005 e 

2016, a preços de 2016.

Estimamos também efeitos positivos da BSBIOS sobre 

a arrecadação de impostos e emprego. Apesar da BSBIOS 

ter tido um efeito negativo sobre a arrecadação de 

impostos nos primeiros 7 anos após a sua instalação, 

nossas estimativas mostram que, nos anos seguintes, a 

arrecadação aumentou e, em 4 anos, compensou as 

perdas dos anos iniciais. Assim, no acumulado de 2005 a 

2016, a arrecadação com impostos no município foi R$ 470 

milhões superior, devido à atividade da BSBIOS (figura 

2.b). Além disso, estimamos que a empresa contribuiu 

direta e indiretamente com um total de 3 mil empregos 

adicionais em Passo Fundo no ano de 2016 (figura 2.c). 

No caso da BSBIOS, procuramos um grupo de municí-

pios 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 entender-

mos 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 indireta-

mente 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 sintéti-

ca, consideramos municípios do Rio Grande do Sul, 

exceto aqueles localizados a 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 trans-

portes 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 de 

municípios do Paraná que estejam a uma distância 

superior a 50 km de Marialva. Além disso, tanto no caso 

de Passo Fundo quanto de Marialva, excluímos municípi-

os do Rio Grande do Sul e do Paraná que abrigam outra 

empresa de biodiesel ou que estão a uma distância 

inferior a 50 km desses municípios. Assim conseguimos 

isolar o efeito da BSBIOS nos municípios com relação a 

não existência da empresa ou outra similar de produção 

de biodiesel.

Controle Sintético e o Impacto da BSBIOS

Resultados
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Figura 2: Passo Fundo antes e depois da BSBIOS (valores de 2016).

Figura 3: Marialva antes e depois da BSBIOS (valores de 2016).
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A figura 3 mostra a evolução do PIB da arrecadação de 

impostos sobre produtos e dos empregos em Marialva, 

antes e depois da operação da BSBIOS no município. O 

ano de início das operações da firma, 2010, é representa-

do 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 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$ 1,9 bilhões de PIB e de R$ 320 milhões em 

impostos entre 2010 e 2016, a preços de 2016. Nossas 

estimativas também sugerem que a BSBIOS direta e 

indiretamente trouxe cerca de 900 empregos adicionais 

diretos e indiretos para o município em 2016.

Impacto Econômico66
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As séries de dados oficiais para o PIB de Passo Fundo e 

Marialva produzidas pelo IBGE vão até o ano de 2016. A 

partir desses dados, realizamos previsões estatísticas para 

estimarmos os valores do PIB municipal para os anos de 

2017 a 2019. Estimamos os mesmos valores para os 

controles sintéticos de Passo Fundo e Marialva, de forma a 

estendermos nossa estimativa da contribuição da BSBIOS 

para as economias locais até o final de 2019.

A figura 4.a mostra a evolução do PIB de Passo Fundo 

e sua contrapartida sintética até 2019. As linhas vermelhas 

denotam nossas estimativas para 2017, 2018 e 2019. 

Nossos cálculos sugerem que a BSBIOS contribua com    R$ 

6,6 bilhões para a economia de Passo Fundo no acumula-

do de 2017 a 2019. A figura 4.b repete o exercício para o 

município de Marialva até 2019. Para o período 2017-2019, 

a expectativa é que a diferença acumulada entre o PIB de 

Marialva e sua contrapartida sintética totalize R$ 1,8 

bilhão.

Figura 4: Projeção do PIB dos municípios de Passo Fundo (a) e Marialva (b) e dos seus respectivos 

controles sintéticos de 2017 a 2019 (R$ bilhões de 2016).
Passo Fundo

Marialva

Passo Fundo ‘‘ Sintético ’’

Marialva ‘‘ Sintético ’’

Projeção Passo Fundo

Projeção Marialva
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Avaliação Ciclo de Vida: A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma 

técnica desenvolvida para mensuração dos possíveis impactos 

ambientais causados como resultado da fabricação e utilização de 

determinado produto ou serviço. A abordagem sistêmica da ACV é 

conhecida como do “berço ao túmulo”, na qual são levantados os 

dados em todas as fases do ciclo de vida do produto. O ciclo de vida 

se refere a todas as etapas de produção e uso do produto, relativas à 

extração das matérias-primas, passando pela produção, distribuição 

até o consumo e disposição final, contemplando também reciclagem 

e reuso quando for o caso (Fonte: IBICT - Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia).

Código JEL: Artigos em revistas de economia são geralmente 

classificados de acordo com o sistema originado pelo Journal of 

Economic Literature (JEL). O JEL é publicado trimestralmente pelo 

American Economic Association (AEA) e contém artigos de pesquisa e 

informação sobre livros publicados recentemente e dissertações.

Compliance: Definição de compliance: “Vem do verbo em inglês “to 

comply”, que significa cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe 

foi imposto” ou seja, compliance é estar em conformidade, é o dever 

de fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às 

atividades da instituição” (Fonte: glossário índice de Sustentabilidade 

Empresarial Bovespa – ISE).

Convenção do Clima (COP): É um tratado ambiental internacional 

que objetiva estabilizar as concentrações de gases efeito estufa na 

atmosfera, resultantes das ações humanas, com o objetivo de 

impedir que interfiram de forma prejudicial e permanente no 

sistema climático do planeta.

Conferência das Partes (COP): É o órgão supremo da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC), É 

uma associação de 196 países membros (ou “Partes”) signatários da 

Convenção, que se reúnem anualmente para avaliar a situação das 

mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de 

garantir a efetividade da Convenção.

 

COP 21: Refere-se à 21ª Conferência das Partes realizada em 2015 na 

cidade de Paris.  Como resultado da conferência foi assinado o 

Acordo Global sobre mudança do clima, conhecido como Acordo de 

Paris, onde 195 países membros estabeleceram os seus compromis-

sos de redução de emissões.

Contribuições Nacionalmente Determinadas: (tradução do termo 

em inglês de Nationally Determined Contribution – NDC) são os 

compromissos assumidos pelas nações junto ao Acordo de Paris.

Descarbonização: Redução da utilização de fontes de energia 

emissoras de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa.

Dióxido de carbono (Co ):2  É o gás de efeito estufa mais abundante 

da atmosfera.

Dióxido de carbono equivalente (Co e):2  É a unidade métrica 

utilizada para comparar e contabilizar os gases de efeito estufa, onde 

a quantidade de cada gás é multiplicada pelo seu potencial de 

aquecimento global , sendo o resultado expresso em Co e.2

Economia de Baixo Carbono: É uma configuração propositiva do 

ambiente de negócios, que favorece novas tecnologias em prol da 

preservação do meio ambiente e da redução da emissão de Gases do 

Efeito Estufa (Fonte: CEBDs - Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento).

Economia Circular: Um modelo econômico  baseado na redução, 

reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia.  A 

economia circular é vista como um elemento chave para promover a 

dissociação entre o crescimento económico e o aumento no 

consumo de recursos, relação até aqui vista como inexorável.

Emissões de carbono: O termo carbono refere-se aos gases de 

efeito estufa ou GEE.

Emissões diretas de GEE: São aquelas cujas fontes de GEE são de 

propriedade da organização ou controladas por ela.  

Emissões indiretas de GEE: São aquelas cujas fontes de GEE não são 

de propriedade da organização e nem controladas por ela.

Escopo do inventário de GEE: Define os limites operacionais em 

relação a emissões diretas e indiretas de GEE.

Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol: Esta 

especificação é uma adaptação do método do GHG Protocol para o 

contexto brasileiro, que foi desenvolvido pelo World Resources 

Institute (WRI) em associação com o World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD). 

Gases de efeito estufa (GEE): Constituintes gasosos da atmosfera, 

naturais ou resultantes de atividades humanas (antropogênicas), que 

absorvem parte da radiação infravermelha refletida pela superfície 

terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço,  e 

aquecendo a superfície do planeta. São sete os GEEs abrangidos pelo 

Protocolo de Quioto:  dióxido de carbono (CO ), metano (CH ), óxido 2 4

nitroso (N O), hexafluoreto de enxofre (SF ), hidrofluorcarbonos 2 6

(HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs) e trifluoreto de nitrogênio (NF ). 3

 

Governança Corporativa: É o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamen-

tos entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e 
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órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa 

convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 

organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para 

sua longevidade. (Fonte: Indicadores Ethos de Negócios Sustentáveis 

e Responsáveis).

Impactos Socioambientais: Impactos socioambientais são 

alterações sofridas pelo meio ambiente e que foram provocadas por 

determinadas ações ou atividades, impactando a qualidade de vida, 

a saúde humana, a economia urbana e modificando ainda mais o 

meio ambiente e os ambientes construídos. Os impactos socioambi-

entais têm origem na atividade humana, principalmente as industria-

is, que utiliza recursos naturais e despeja resíduos e poluentes no 

meio ambiente. Para evitar que esses impactos destruam a natureza, 

são necessárias mudanças comportamentais e melhorias na gestão 

de recursos naturais.

Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis: 

Os Indicadores Ethos são uma ferramenta de gestão que visa apoiar 

as empresas na incorporação da sustentabilidade e da responsabili-

dade social empresarial (RSE) em suas estratégias de negócio, de 

modo que esse venha a ser sustentável e responsável.

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social: É uma 

Oscip fundada por empresários e executivos, em 1998. Sua missão é 

mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de 

forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção 

de uma sociedade justa e sustentável. 

Inventário de emissões de gases de efeito estufa: É um processo 

que contabiliza as emissões e remoções de GEE relacionadas às 

operações de um sistema (organização, processo produtivo, produto, 

cidade, estado, país, etc). 

Investimento Social Privado: Investimento social privado é o 

repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, 

monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais, culturais 

e científicos de interesse público. Incluem-se no universo do 

investimento social privado as ações sociais protagonizadas por 

empresas, fundações e institutos de origem empresarial ou 

instituídos por famílias, comunidades ou indivíduos. (Fonte: GIFE)

Lei do Bem: A Lei 11.196/05, que passou a ser conhecida como “Lei 

do Bem”, cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas 

que realizam Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica 

(PD&I). Sabe-se que o crescimento dos países passa pelo investimento 

em PD&I; portanto, o governo federal, por meio do Ministério de 

Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), utiliza esse 

mecanismo para incentivar investimentos em inovação por parte do 

setor privado. Com isso, busca aproximar as empresas das universida-

des e institutos de pesquisa, potencializando os resultados em PD&I.

Portaria de Consolidação Nº 5: Consolidação das normas sobre as 

ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

PORTARIA Nº 14/11de outubro de 2007: Criar a Reserva Particular 

do Patrimônio Natural – RPPN, de interesse público e em caráter de 

perpetuidade, em uma área de 56ha denominada 'MARAGATO”, 

localizada no município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

Potencial de Aquecimento Global (PAG) ou GWP: Sigla em inglês 

de Global Warming Potential - refere-se à capacidade de cada gás de 

efeito estufa  de reter calor em determinada intensidade, num 

determinado horizonte de tempo, em comparação ao dióxido de 

carbono. Por exemplo, num horizonte de 100 anos, o metano (CH ) 4

apresenta GWP=25, ou seja, ele contribui 25 vezes mais que o CO  no 2

aquecimento global. 

Programa Brasileiro GHG Protocol: O GHG Protocol é uma 

ferramenta utilizada para entender, quantificar e gerenciar emissões 

de GEE que foi originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, em 

1998, pelo World Resources Institute (WRI) e é hoje o método mais 

usado mundialmente pelas empresas e governos para a realização 

de inventários de GEE.  

RenovaCalc: É uma ferramenta criada para a comprovação do 

desempenho ambiental de usinas de biocombustíveis, contemplan-

do aspectos agrícolas, industriais de seus processos produtivos  e de 

transporte, que resultam na emissão de carbono. A emissão total é 

comparada com a do combustível fóssil equivalente (a gasolina, no 

caso do etanol, ou o diesel, para o biodiesel) resultando em uma 

nota de Eficiência Energética. Essa nota se transforma em um fator 

multiplicador no momento da emissão dos Créditos de 

Descarbonização (CBios), negociados em bolsa de valores e que 

funcionarão como um novo produto para as companhias. 

Resolução CONSEMA Nº 355/2017: Dispõe sobre os critérios e 

padrões das emissões de efluentes líquidos para as fontes geradoras 

que lançam seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio 

Grande do Sul.

Stakeholder: (em português, parte interessada ou interveniente), é 

um dos termos utilizados em diversas áreas como gestão de 

projetos, comunicação social (Relações Públicas) administração e 

arquitetura de software referente às partes interessadas que devem 

estar de acordo com as práticas de governança corporativa.

Tiers: No processo de Gestão de Riscos Corporativos, a denomina-

ção “Tiers” se refere a uma classificação utilizada para dividir os 

riscos identificados e mapeados de acordo com a sua relevância e 

criticidade para a Companhia. Os Tiers servem para definir os riscos 

quanto ao seu grau de importância ou impacto, sendo Tiers 1 e 2 

relacionados aos riscos mais relevantes e críticos e o Tier 3 refere-se 

aos riscos menos relevantes e críticos para a Companhia.

Trabalho infantil: É toda forma de trabalho realizado por crianças e 

adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a 

legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem 

ainda não completou 16 anos, como regra geral.

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo: De acordo com o artigo 

149 do Código Penal brasileiro, são elementos que caracterizam o 

trabalho análogo ao de escravo: 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 (em que o trabalhador é 

submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho que 

acarrete danos à sua saúde ou risco de vida), trabalho forçado 

(manter a pessoa no serviço por meio 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). Os elementos podem vir juntos ou isoladamente.
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(Mensagem presidente)

102-28: Avaliação de desempenho do mais alto 

órgão de governança

102-15: Principais Impactos, riscos e 

oportunidades

102-29: Identificação e gestão dos impactos 

econômicos, ambientais e sociais

102-1: Nome da Organização

102-30: Eficácia dos processos na gestão de risco

102-2: Atividades, marcas, produtos e 

serviços

102-31: Avaliação de tópicos econômicos, ambientais

e sociais

102-3: Localização da sede

102-32: Papel do mais alto órgão de governança no

relatório de sustentabilidade

102-4: Localização das operações

102-33: Comunicação de preocupações críticas

102-5: Propriedade e forma jurídica

102-34: Natureza e número total de preocupações

críticas

Por questões estraté-

gicas, a companhia optou

por não mencionar seus 

principais clientes.

102-6: Mercados atendidos

102-35: Políticas de Remuneração

102-8: Informações sobre empregados e outros

trabalhadores

102-37: Envolvimento das partes interessadas na

remuneração

102-9: Cadeia de Fornecedores

102-38: Proporção da remuneração total anual

102-10: Mudanças significativas na organização e em

sua cadeia de fornecedores.

102-39: Relação entre o aumento percentual na 

remuneração total anual - Operações com 

colaboradores próprios e serviços de terceiros 

somente no Brasil

102-11: Princípio ou abordagem da precaução - 

A empresa não aplica a abordagem da precaução

102-40: Lista de partes interessadas

102-12: Iniciativas externas

102-41: Acordos de negociação coletiva – Por questões

de mudança na legislação trabalhista, aproximada-

mente 45% dos trabalhadores optaram por seguir 

afiliados a sindicatos. A BSBIOS segue a mesma política

de remuneração e garantias de acordos anteriores 

garantindo os mesmos direitos e prerrogativas a todos 

os seus colaboradores

102-13: Participação em associações

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

comportamento

102-17: Mecanismos de aconselhamento e 

preocupações éticas

102-42: Base para identificação e seleção de partes 

interessadas para engajamento. A companhia manteve

os mesmos públicos de interesse mapeados no 

primeiro processo de relato e deu um espaço maior 

neste relato para os fornecedores de gordura animal.102-18: Estrutura de governança

102-19: Delegação de autoridade
102-43 – Abordagem para o engajamento das partes 

interessadas. Foram mantidos os mesmos canais de 

diálogos utilizados nos relatórios de 2016 e 2017, 

exceto por não aplicar pesquisa online em 2018.
102-20: Responsabilidade no nível executivo por 

tópicos econômicos, ambientais e sociais

102-21: Consulta as partes interessadas sobre tópicos

econômicos, ambientais e sociais

102-44: Principais tópicos e preocupações levantados

102-22: Composição do mais alto órgão de 

governança e de seus comitês

102-45: Entidades incluídas nas demonstrações

financeiras 

102-24: Nomeação e seleção do mais alto órgão 

de governança

102-47: Lista de tópicos materiais

102-25: Conflitos de interesse

102-49: Alteração de escopo e limites – Empresa 

ampliou escopo e limites, indo da opção de acordo 

GRI STANDARDS   Essencial para Abrangente e repor-

tando todos 56 tópicos das Divulgações Gerais e os 

77 tópicos específicos: Econômico, Meio-Ambiente e 

Sociais, num total de 133 tópicos

102-26: Papel do mais alto órgão de governança na

definição de propósito, valores e estratégia

102-50: Período coberto pelo relatório - 

de 01/01 a 31/12/2018

102-27: Conhecimento coletivo do mais alto órgão 

de governança
102-51: Data do último relatório – 

01/01 a 31/12/2017

102-23: Presidente do mais alto órgão de governança 

- Por questões diretivas da PBIO, no decorrer do 

processo de elaboração deste relatório o presidente 

do conselho pediu demissão, sendo substituído 

interinamente pelo vice-presidente Marcos Cittolin

102-46: Definição de conteúdo do relatório e limites

dos tópicos

102-7: Porte da organização

102-36: Processo para determinação da remuneração

Não há5

5

15

15

15 e 24

15, 22 e 23

15 e 22

15, 35 e 36

15, 22, 19 e 31

15

15 e 22

15 e 23

15 e 23

25, 29 e 30

29, 30 e 32

24, 25, 26, 27 e 28

24, 25, 26, 27, 28 e 29

26, 27 e 28

26

24, 25, 26, 27 e 28

26

26 e 27

24, 25 e 26

26

28

15, 17, 16 e 22

26

30

30

30

10 e 26

26

30 e 33

27 e 28

10 e 27

37

27

36

10 e 11

36

10

10

10

13 e 14

12

10

10

14

15, 22, 33 e 34

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há
Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há
Não há

Não há

Não há

Não há Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não háNão há

Não há
Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há Não há

Não há Não há
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DIVULGAÇÕES GERAIS ÁGUA - 2018

DESEMPENHO ECONÔMICO - 2018

MATERIAIS - 2018

EMPREGO - 2018

ENERGIA - 2018

RELAÇÕES TRABALHISTAS - 2018

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO - 2018

PRESENÇA DE MERCADO - 2018

EMISSÕES - 2018

BIODIVERSIDADE - 2018

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS - 2018

PRÁTICAS DE COMPRAS - 2018

EFLUENTES E RESÍDUOS - 2018

ANTICORRUPÇÃO - 2018

GRI STANDART     |    DIVULGAÇÕES GERAIS  GRI STANDART     |    TÓPICOS MATERIAIS: AMBIENTAIS
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PÁGINA PÁGINAOMISSÃO OMISSÃO

102-52: Ciclo de emissão dos relatórios - anual 303-1: Consumo de água por fonte

102-53: Ponto de contato para perguntas sobre

 o relatório 

303-2: Fontes hídricas significativamente afetadas 

pela retirada de água

102-54: Declaração de elaboração do relatório de 

conformidade com Standards GRI- Este relato segue 

todas as normas do GRI STANDARDS

303-3: Água reciclada e reutilizada

102-55: Índice de Conteúdo GRI

102-56: Verificação externa – a BSBIOS ainda não 

utiliza verificação externa por organismo acreditado

304-1: Unidades operacionais próprias, arrendadas, 

gerenciadas dentro ou nas adjacências de áreas 

protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade 

situadas fora de áreas protegidas

103-1: Forma de gestão

304-2: Impactos significativos de atividades, produtos 

e serviços sobre biodiversidade

201-2: Implicações financeiras e outros riscos e 

oportunidades decorrentes de mudanças climáticas

– RenovaBio e RenovaCalc

304-4: Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e

em listas nacionais de conservação com habitats em

áreas afetadas por operações da organização

201-3: Obrigações do plano de benefício definido e 

utros planos de aposentadoria – Não se aplica

201-4: Assistência financeira recebida do governo

305-1: Emissões diretas de gases efeito estufa

(GEE-Escopo 1)

202-1: Proporção do menor salário pago, por gênero, 

comparado com o salário mínimo local

202-2: Proporção de membros da alta administração 

contratados na comunidade local – 100%

305-2: Emissões indiretas de gases efeito estufa

(GEE-Escopo 2)

305-3: Outras emissões indiretas de gases efeito

estufa (GEE- Escopo 3)

305-4: Intensidade das emissões de gases efeito

estufa (GEE)

203-1: Investimentos em infraestrutura e serviços 

oferecidos – Estudo Impactos Econômicos BSBIOS 

efetuado pela FIPE e parte integrante deste relatório

305-5: Redução das emissões de gases efeito

estufa (GEE)

203-2: Impactos econômicos indiretos significativos - 

Estudo Impactos Econômicos BSBIOS efetuado pela 

FIPE e parte integrante deste relatório

305-6: Emissões de substâncias que destroem a 

camada de ozônio (SDO)

305-7: Emissões e NOX, SOX e outras emissões 

atmosféricas significativas

204-1: Proporção de gastos com fornecedores locais 

– aproximadamente 80% de contratação de fornece-

dores locais

306-1: Descarte de água por qualidade e destinação

306-2: Resíduos por tipo e método de disposição

205-2: Comunicação e treinamento sobre políticas e

procedimentos anticorrupção - Não houve

treinamento relativo ao tema em 2018, é meta para 

2019 treinar 100% força de trabalho

205-3: Casos confirmados de corrupção e 

ações tomadas

307-1: Não conformidade com leis e regulamentos

ambientais

206-1: Ações judiciais por concorrência desleal, 

práticas de truste e monopólio.

308-1: Novos fornecedores selecionados com base 

em critérios ambientais

308-2: Impactos ambientais negativos na cadeia de

fornecedores e ações tomadas

103-1: Forma de gestão

401-1: Novas contratações de empregados e 

rotatividade e empregados

301-1: Materiais usados por peso e volume
401-2: Benefícios para empregados de tempo integral 

que não são oferecidos a empregados temporários 

ou em regime de meio período
301-2: Materiais provenientes da reciclagem

302-1: Consumo de energia dentro da organização

402-1: Prazo mínimo de notificações sobre mudanças

operacionais

302-2: Consumo de energia fora da organização

302-3: Intensidade energética
403-1: Média de horas de treinamento por ano, 

por empregado

302-4: Redução do consumo de energia

302-5: Redução nos requisitos energéticos de 

produtos e serviços

403-2: Tipos de taxas de lesões, doenças 

ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número 

de óbitos relacionados ao trabalho

301-3: Produtos e seus materiais de embalagens

recuperados

401-3: Licença maternidade / paternidade 

205-1: Operações avaliadas quanto a riscos à 

corrupção

306-3: Vazamentos significativos

306-4: Transporte de resíduos perigosos

306-5: Corpos de água afetados por descartes e 

drenagem de água

201-1: Valor econômico direto gerado e distribuído

304-3: Habitats protegidos ou restaurados

GRI STANDART     |    TÓPICOS MATERIAIS: AMBIENTAIS  

GRI STANDART     |    TÓPICOS MATERIAIS: SOCIAIS

CONCORRÊNCIA DESLEAL - 2018

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DOS FORNECEDORES - 2018

CONFORMIDADE AMBIENTAL - 2018

Não há
Não há44

Não há

Não há46Não há

Não há46

Não há10, 19, 30 e 32
Não há46

Não há33 Não háNão há

Não há33

Não há33 Não há44, 48 e 50

Não há33 e 57 Não há44, 48 e 50

Não há33 e 36

Não há44, 48 e 50

Não há14

Não há44 e 50

Não há33

Não há44 e 50

Não há44 e 50

Não há44 e 50

Não há31 e 33

Não há45 e 48

Não há31 e 33

Não há45 e 48

Não há45 e 48

Não há31

Não há45 e 48

Não há45 e 48

Não háNão há
Não há44 e 56

Não há14
Não há31

Não há31

Não há44, 55 e 56 Não há35

Não há

Não há

44 e 56

31

Não há35 e 36

Não há44 e 55

Não há17 e 56

Não há42

Não há46 e 47

Não há35

Não há44 e 47

Não há44 e 47

Não há44, 46 e 47

Não há40

Não há44
Não há40 e 41

Não há10

10

10

10

10

Não há44, 45 e 46

Não há Não há44
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO - 2018 SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE - 2018

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES - 2018

POLÍTICAS PÚBLICAS - 2018

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES - 2018

NÃO DISCRIMINAÇÃO - 2018

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA - 2018

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO - 2018

PRIVACIDADE DO CLIENTE - 2018

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA - 2018

MARKETING E ROTULAGEM - 2018

TRABALHO INFANTIL - 2018

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO A ESCRAVO - 2018

PRÁTICAS DE SEGURANÇA - 2018

DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS - 2018
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PÁGINA PÁGINAOMISSÃO OMISSÃO

403-3: Trabalhadores com alta incidência ou alto risco

de doenças relacionadas a sua ocupação

Não há39

Não há36

Não há36

Não há35, 36, 37, 42 e 43

Não há36, 37 e 43

Não há35, 36 e 42

Não há32, 35 e 36

Não há31, 32 e 43

Não há31, 32 e 43

Não há39

Não háNão há

Não há39

Não há32, 39 e 43

Não há31 e 43

Não há32 e 57

Não há32 e 57

Não há36 e 37

Não há36

Não há57

Não há40 Não háNão há

Não háNão há

Não há56

Não háNão há

Não háNão há

Não há32

Não há14

Não há40

403-4: Tópicos de saúde e segurança cobertos por 

acordos formais com sindicatos – Não há, cumpre

legislação

416-1: Avaliação dos impactos e saúde e segurança 

de categorias de produtos e serviços

416-2: Casos de não conformidade relativos a 

impacto na saúde e segurança e categorias de 

produtos e serviços

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

por empregado

417-1: Requisitos para informações e rotulagem de

produtos e serviços

417-2: Casos de não conformidade em relação a

informações e rotulagem de produtos e serviços 

– não se aplica

404-3: Percentual de empregados que recebem 

regularmente avaliações de desempenho e de 

desenvolvimento de carreira

405-1: Diversidade em órgãos de governança

e empregados

405-2: Razão matemática do salário-base e da 

remuneração das mulheres em relação aos homens

418-1: Queixas comprovadas relativas a violações da

privacidade e perda de dados do cliente

406-1: Casos de discriminação e medidas corretivas 

tomadas - Nenhum caso relatado

407-1: Operações e fornecedores em que o direito à

liberdade de associação ou negociação coletiva possa 

estar em risco- Nenhum e observa rigorosamente a 

legislação vigente

419-1: Não conformidade com leis e regulamentos 

na área social e econômica - Empresa segue 

rigorosamente a legislação nacional e internacional 

e tem programa solido de Compliance, não houve 

nenhuma inconformidade neste sentido

408-1: Operações e fornecedores com riscos 

significativos de trabalho infantil

409-1: Operações e fornecedores com risco 

significativo de trabalho forçado ou obrigatório

411-1: Casos de violação dos direitos dos povos 

indígenas ou tradicionais – Não se aplica

412-1: Operações submetidas a análise ou avaliações 

de impactos sobre os direitos humanos

412-2: Treinamento de empregados em políticas ou 

procedimentos de direitos humanos - Folheto sobre 

exploração sexual infanto-juvenil nas rodovias

412-3: Acordos e contratos de investimentos 

significativos que incluem clausulas sobre os direitos 

humanos ou foram submetidas a avaliações de 

direitos humanos - 37,10% dos acordos e contratos 

passaram por avaliações

413-1: Operações com engajamento da comunidade 

local, avaliações de impacto e programas e 

desenvolvimento

414-1: Novos fornecedores selecionados com 

base em critérios sociais

414-2: Impactos sociais negativos na cadeia de 

fornecedores e medidas tomadas

415-1: Contribuições para políticas públicas – faz via 

associações de classe como a APROBIO

413-2: Operações com impactos negativos significa-

tivos, reais e potenciais, nas comunidades locais

410-1: Pessoal de segurança treinado em políticas ou

procedimentos de direitos humanos

404-2: Programas para o desenvolvimento de 

competências dos empregados e de assistência 

para transição de carreira

417-3: Casos de não conformidade em relação a 

comunicação de marketing - nenhum

AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS - 2018

COMUNIDADES LOCAIS - 2018

Índice de Conteúdo GRI72

BSBIOS // Relatório de Sustentabilidade // 2018



BSBIOS // Relatório de Sustentabilidade // 2018

73Making Of

Making Of

Making of capa

A elaboração deste Relatório de Sustentabilidade é o resultado do

esforço conjunto da equipe de profissionais do Grupo BSBIOS.

Agradecemos a participação e o comprometimento de todos.

Pelo segundo ano a capa do Relatório de Sustentabilidade

da BSBIOS foi desenhada pelo colaborador Isaías Teixeira Klein.
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