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Área da Unidade
Territorial

783.421km²

População no último
censo 2010

184.826 
(População estimada em 2017: )198.799

Índice de 
desenvolvimento
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PIB per capita (2015):
R$ 7.817.961,53 (mil)
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Impacto da BSBIOS na economia de PASSO FUNDO/RS

1
 PIB Municipal sintético -  sem a existência da BSBIOS

2 Influência da BSBIOS
 PIB medido em R$ milhões

2005 2010

1PIB  Sintético 2PIB  com BSBIOS

3351 3257

2015

1PIB  Sintético 2PIB  com BSBIOS

6024 7817

1PIB  Sintético 2PIB  com BSBIOS

4429 4958

515.688

Empregos

310,2bi

PIB adicional

4+ 22,9%

3
 Contribuição ao PIB municipal direto e indireto gerado pela BSBIOS no acumulado entre 2005 e 2015.

4 Contribuição ao PIB per capita no ano de 2015.
5
 Empregos diretos e indiretos gerados em 2015.

Fonte: FIPE
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Impacto da BSBIOS na economia de MARIALVA/PR

2010 2012

1PIB  Sintético 2PIB  com BSBIOS

533 601

2015

1
PIB  Sintético

2
PIB  com BSBIOS

817 1296

1
PIB  Sintético 2PIB  com BSBIOS

686 811

1 PIB Municipal sintético -  sem a existência da BSBIOS
2
 Influência da BSBIOS

 PIB medido em R$ milhões

3 Contribuição ao PIB municipal direto e indireto gerado pela BSBIOS no acumulado entre
 4
Contribuição ao PIB per capita no ano de 2015.

5 Empregos diretos e indiretos gerados em 2015.
Fonte: FIPE
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Área da Unidade
Territorial

475.564km²

População no último
censo 2010

31.959 
(População estimada em 2017: )34.955

Índice de 
desenvolvimento

Humano Municipal

0,735

Mulheres

Homens

PIB per capita (2015):
R$ 37.711,58 (mil)
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%85,05

49,42%

51.116

Empregos

31,4bi

PIB adicional

4+ 36,9%

PIB estimado
2016-2018

R 1,7 bilhões$ 
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com enorme satisfação que a BSBIOS publica o seu empregos diretos e indiretos em ambos os municípios, bem como 

segundo relatório de sustentabilidade, renovando seu um aumento populacional na cidade de Passo Fundo. A empresa 

compromisso com a gestão responsável. Este documento contribuiu, de forma direta e indireta, para o PIB de Passo Fundo, É consolida a sua posição de liderança, sendo uma referên- com um total de R$ 10,2 bilhões no acumulado entre 2005 e 

cia não só para o setor de agroenergia, mas também nos cenários 2015, a preços de 2015; ainda, proporcionou, direta e indireta-

regional e nacional demonstrando, assim, que é possível integrar mente, um total de 15,7 mil empregos adicionais em Passo Fun-

o modelo de negócios à sustentabilidade. do, no ano de 2015. No caso de Marialva, contribuiu direta e 

Desde o início, a sua história foi marcada pelo pioneirismo e indiretamente para o aumento do PIB, com cerca de R$ 1,4 

pela ousadia da sua gestão, que a levaram a ser a primeira bilhões entre 2010 e 2015, a preços de 2015, e trouxe cerca de 

empresa do setor a obter certificação internacional  de qualidade 1.116 empregos adicionais para o município, em 2015. 

de produto para exportação, bem como a primeira  a exportar O processo de engajamento dos stakeholders, realizado para 

Biodiesel para fins comerciais e a pioneira a reportar ao mercado a elaboração da matriz de materialidade, evidenciou que os 

os impactos socioambientais que, com o trabalho digno de mui- impactos positivos ultrapassam as fronteiras dos municípios em 

tos, conseguimos realizar. que atua, já que sua rede de fornecedores – cooperativas, trans-

Se o setor de biocombustíveis era importante há mais de uma portadoras, cerealistas e prestadores de serviço - estão presentes 

década, atualmente passa a ter ainda mais relevância, após o em mais de 70 municípios do Rio Grande do Sul e do Paraná, 

acordo de Paris, tendo em vista que contribui diretamente na trabalhando em conjunto para garantir a sinergia do processo de 

transição do país para uma economia de baixo carbono, já que produção e distribuição.

traz consigo a utilização de fontes renováveis em sua produção, a O cenário do Biodiesel é promissor, em especial pela nova 

redução das emissões de gases de efeito estufa e, ainda, a absor- política pública em longo prazo, que prevê a ampliação de sua 

ção de carbono no cultivo da soja, da canola e da palma, entre produção e o consumo em âmbito nacional. O Renovabio vem 

outros. O biodiesel, em especial, ainda oferece mais uma vanta- para contribuir com a independência dos combustíveis fósseis, por 

gem ambiental, porque emprega em sua fabricação, juntamente meio da descarbonização dos transportes, expandindo o uso do 

com o óleo de soja, a gordura animal, material de difícil descarte biodiesel na matriz de combustíveis utilizados por ônibus, cami-

sem danos ambientais, promovendo uma melhor e eficiente nhões, maquinário agrícola e industrial e contribuindo para a evolu-

gestão de resíduos. ção de um setor que ainda precisa avançar muito para a gestão da 

Além das vantagens ambientais inerentes ao biodiesel, consta- economia de baixo carbono. O relatório enriquece o debate sobre 

tou-se que a BSBIOS, em seus processos, reduziu, nos últimos três a matriz de energia do país e o sucesso do RenovaBio depende da 

anos, em média, 61,7% de emissão de gases de efeito estufa, implementação dos mecanismos e instrumentos elaborados para 

quando comparado com a emissão de combustíveis fósseis. Tam- dar sinais ao mercado sobre como desenvolver os biocombustíveis. 

bém há que se ressaltar que, nos âmbitos social e econômico, os Há, sem dúvida, um longo caminho a percorrer.

impactos são significativos para toda a cadeia de valor, desde a Esse relatório também apresenta os importantes avanços da 

produção, extração e transporte da soja e seu óleo bruto, até a empresa na sua governança corporativa, a partir do início da 

distribuição do biodiesel. Os efeitos multiplicam-se sobre a renda, implementação de gestão de compliance que, com ações planeja-

por meio da geração de empregos e arrecadações tributárias, das e coordenadas, levam à conformidade de seus processos 

alavancando o processo de desenvolvimento regional, fomentan- para a sua cadeia de valor, ocupando a BSBIOS, mais uma vez, a 

do a agricultura familiar e tornando o Produto Interno Bruto – PIB vanguarda no setor.

maior. Isso pode ser potencializado por meio da exportação, que Mesmo com as boas práticas e as perspectivas dos negócios, 

diminui a capacidade ociosa, aprimora os índices de produtividade há desafios futuros para a BSBIOS e para o setor da agroenergia, 

agrícola e melhora as condições de logística para o escoamento de como olhar para a complexa teia econômica e tecnológica, as 

produção e para a redução de emissões relativas ao transporte, mudanças em nível global e procurar atingir novos patamares, 

transformando-se num ciclo virtuoso em que todos ganham. visando uma sociedade sustentável. Não podemos deixar de 

Um diferencial apresentado nos relatórios da BSBIOS foi o desejar que o Brasil, em 2018, tenha muita responsabilidade nas 

estudo realizado pela equipe FIPE para estimar o seu impacto urnas para que, juntos, possamos eleger líderes políticos compro-

econômico nos dois municípios em que atua. Os resultados mos- metidos com a sustentabilidade, dando apoio e implementando 

traram um expressivo aumento do produto interno bruto e novas políticas, em longo prazo, para os biocombustíveis. 
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Presidente da BSBIOS

Uma base consolidada
para um futuro promissor 



om seu Relatório de Sustentabilidade, a BSBIOS qualidade aplicadas ao setor de biodiesel e alimentício. Como 

reafirma, pelo segundo ano consecutivo, seu com- fruto de uma série de ações adotadas, desde 2015, a taxa de 

promisso com as futuras gerações. Fortalecendo a frequência de acidentados com afastamento vem diminuindo C transparência, a empresa apresenta, para seu públi- ano a ano.

co de interesse, as ações e os avanços socioambientais, obtidos Muitas outras ações podem ser elencadas para demonstrar 

no último ano, graças ao aprimoramento de processos e proce- o caminho que a BSBIOS vem percorrendo para transformar 

dimentos relacionados às suas atividades industriais, que vão em realidade a sua opção pelo desenvolvimento sustentável. É 

desde o fornecimento de grãos até a produção e distribuição de possível citar, por exemplo, a redução de 60,41% da emissão 

biodiesel, farelo de soja e outros coprodutos. dos gases do efeito estufa em sua cadeia produtiva, a redução 

Publicar o Relatório de Sustentabilidade é, para a BSBIOS, de mais de 80% no consumo de Diesel, pela substituição desse 

terceira maior empresa produtora de biodiesel no Brasil, uma combustível por gás GLP em suas instalações, e a preocupação 

forma de materializar a força de sua missão, que se expressa com a eficiência energética de seus processos. 

pelo fomento ao desenvolvimento sustentável do planeta, por A esse significativo rol de avanços em direção à sustentabili-

meio da agroenergia. Os valores da empresa representam um dade, acrescente-se ainda a promoção de tecnologias e proces-

desejo coletivo e estão sinergicamente permeados pela cons- sos de tratamento da água que reduzem as perdas e o volume 

trução de novas formas de incremento da sustentabilidade dos captado, a ampliação da utilização do sebo bovino como maté-

negócios, em níveis local e regional. ria-prima na produção de biodiesel e a elaboração do Plano de 

A produção de biodiesel representa uma opção consistente Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que visa a garantir que 

de comercialização para cooperativas e indústrias de processa- estes não somente sejam devidamente acondicionados, trans-

mento de oleaginosas. Assim, a BSBIOS tem atuado, desde a portados e dispostos, como também aproveitados para outros 

sua criação, como fonte geradora de oportunidades para o fins, agregando valor e  diminuindo o passivo ambiental. 

agronegócio local e regional. A empresa, que gera emprego e Em 2017, a BSBIOS também beneficiou as comunidades com as 

renda, também presta um grande serviço ao país, pois contribui quais se relaciona. Fez isso por meio de repasses de verbas, 

para reduzir as importações de diesel e melhorar a balança ações sociais, visitas e apoio institucional. Foram mais de R$ 600 

comercial. Acrescente-se a isso o fato de que o biodiesel, sendo milhões gastos em investimento social. A empresa também 

um combustível renovável, tem papel importante na redução da elaborou o seu programa de compliance, com o objetivo de 

emissão de gás carbônico na atmosfera e na desaceleração do sedimentar cada vez mais a cultura da integridade, da ética e da 

aquecimento global. transparência, reforçando a comunicação e o tratamento dos 

O círculo virtuoso criado pelo biodiesel e pela atuação da riscos de conformidade relacionados a ela e a seus parceiros de 

BSBIOS não para por aí. Ao adquirir pelo menos 40% de sua negócio.  

matéria-prima da agricultura familiar, e o restante de cerealistas Em face do horizonte que se abre para os biocombustíveis, em 

e demais cooperativas situadas em sua área de atuação, ela uma economia de baixo carbono, o presente Relatório de Sus-

promove a melhoria dos padrões de vida das pessoas da região tentabilidade atesta o caminho que a empresa decidiu percor-

e a valorização dos elos da cadeia produtiva. Em 2017, foram rer, de maneira consistente e compromissada, rumo aos frutos 

mais de 6 milhões de sacas de soja adquiridas da agricultura que surgem para aqueles que assumem o desenvolvimento 

familiar, beneficiando mais de 13 mil famílias, que podem con- sustentável como o principal pilar de suas atividades. 

tar ainda com a presença de técnicos nas propriedades. Assim, Com capacidade ampliada de produção e prestes a aderir 

a empresa acaba contribuindo para que as práticas de manejo ao Renovabio, programa do Governo que estabelece metas 

da terra sejam propícias e adequadas para a conservação do anuais de redução de emissões de gases do efeito estufa, a 

ambiente. BSBIOS segue melhorando seus processos produtivos e traba-

A criação e a adoção de uma política de Saúde, Meio Ambiente, lhando para ampliar a sustentabilidade do negócio de biodiesel. 

Segurança e Qualidade, cujo foco é o compromisso com a vida A empresa segue, fiel à missão de contribuir para o desenvolvi-

e a segurança dos trabalhadores, por meio de ações preventi- mento econômico e material da região e do país, respeitando o 

vas, é apenas mais uma das facetas dessa empresa que segue meio ambiente e propiciando o envolvimento das comunidades 

rigorosamente todas as normas ambientais de segurança e de em que está inserida.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO CONSELHO (G4-01)

Ricardo G. Barreto Neto
Presidente do Conselho de Administração

Biodiesel: Geração de
oportunidades
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PROCESSO DE RELATO

MAPEAMENTO E PRIORIZAÇÃO
DE STAKEHOLDERS

(G4-13, G4-18, G4-20, G4-22, G4-28, G4–29, G4–30, G4–31, G4–32, G4–33, G4-48)

(G4-21, G4-24, G4-25 e G4-26)  

Reafirmando seu compromisso com a pre- nenhuma alteração ou mudanças significativas no 

sente e as futuras gerações, a BSBIOS publi- período de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezem-R ca, pelo segundo ano consecutivo, seu Rela- bro de 2017 (G4-13, G4-22, G4-23).

tório de Sustentabilidade (G4-29, G4-30), seguindo a Alinhada à metodologia do GRI-G4, a corporação 

metodologia do Global Reporting Initiative - GRI - G4, novamente utilizou como ferramenta de trabalho os 

com informações relativas ao período de 1º de janeiro indicadores Ethos Para Negócios Responsáveis e Sus-

a 31 de dezembro de 2017 (G4-28), de acordo com a tentáveis. Diferente do ano anterior, em que a BSBIOS 

opção “essencial”, onde reporta 103 indicadores de reportou apenas os 24 indicadores da opção Essenci-

perfil e de desempenho, considerando indicadores al, em 2017, em grupo e por consenso, evoluíram 

econômicos, sociais, ambientais e de governança rele- para a opção Abrangente, reportando os 47 indicado-

vantes para todas as suas partes interessadas (G4- res da opção. Importante ressaltar que a companhia 

20). Dentre os 103 indicadores, estão os 24 exigidos evoluiu nos estágios de sustentabilidade e melhorou 

pela opção essencial e 79 reportados por liberalidade consideravelmente sua performance, tornando-se 

da empresa para avaliação de sua performance. referência regional e do setor. 

Com o presente relatório, a empresa fortalece seu Os indicadores GRI estão consolidados no Sumário 

compromisso com a transparência, bem como com o de Conteúdo GRI-G4, ao final do documento e apare-

acompanhamento de indicadores socioambientais. A cem referenciados ao longo do texto (G4-18). As infor-

manutenção do modelo GRI-G4 se dá pela importân- mações contidas neste relatório são de responsabili-

cia de suas diretrizes, que possibilitam a elaboração dade da equipe da BSBIOS, coordenada pela Diretoria 

de relatórios de sustentabilidade pertinentes para a Administrativa e Financeira e pelo departamento de 

organização e seus públicos de interesse, com ênfase Comunicação e Marketing - área responsável para 

em informações fundamentais e pertinentes nas ques- tratar deste relato (G4-31). Para o relatório de 2017, a 

tões primordiais para o cumprimento das metas e companhia validou a matriz de materialidade basea-

para a gestão de impactos na sociedade (G4-32). da na do ano anterior, ampliando a forma e a abran-

Este relatório, de periodicidade anual, foi publica- gência da consulta (G4-22). Para conhecimento dos 

do em português e inglês, em versões impressas e princípios, diretrizes e indicadores GRI utilizados 

online (G4-33, G4-32). nesse relato, acesse:  

Todos os dados aqui constantes foram aprovados Para definir a estrutura do conteúdo, incluídos os 

pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Exe- indicadores de desempenho (materialidade), utilizou-

cutiva, responsável por abonar os temas materiais e se consultoria terceirizada, levando em consideração 

pela decisão de não os submeter à auditoria de terce- as expectativas dos stakeholders, além de fatos rele-

ira parte (G4-48). Importante ressaltar que não houve vantes que ocorreram na empresa durante o ano. 

www.globalreporting.org. 

Em atividade envolvendo o nível executivo e geren- empresa sobre os grupos, e vice-versa. Também 

cial da companhia, foi realizado levantamento de foram decididos e validados, junto à alta hierarquia 

públicos de interesse e elaborada matriz de stakehol- da Empresa, todos os grupos de stakeholders consi-

ders, fundamentada nos impactos econômico, social derados prioritários para os métodos de consulta e a 

e ambiental. Os critérios de priorização foram defini- quem esse relatório é direcionado: cadeia produtiva, 

dos com base na análise dos impactos causados pela colaboradores, comunidade e fornecedores. 

Perfil do Relatório
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  Para este exame foram utilizadas as seguintes mente definidas pela diretoria executiva e grupo de 

ferramentas: trabalho. Esta decisão foi tomada de forma conjunta 

em reunião de alinhamento, ocorrida em Passo Fun-

do, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2018, quando 

também foram definidos o escopo do mesmo e a 

revisão da matriz de materialidade.  

O Grupo de Trabalho é paritário, composto por 

colaboradores e diretores, representantes das quatro 

diretorias, e assim distribuídos: logística, selo social, 

saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, recur-

sos humanos, compliance, operacional, comunicação 

 e marketing, TI, administrativo e financeiro, comercial 

e compras (G4-26), cuja  responsabilidade é a elabora-

ção deste relato. O grupo também apontou para a 

ampliação do processo de consulta e engajamento 

das partes interessadas, que teve como foco a cadeia 

produtiva, incluindo a consulta com fornecedores, 

No relatório anterior (G4-29), a BSBIOS teve a prestadores de serviços, além da comunidade e cola-

comunidade (G4-21) como foco principal do processo boradores (G4-22).

de consulta e engajamento dos stakeholders; embora Entre os dias 12 a 15 de março, ainda na sede da 

participativo, foi mais limitado, tendo como ferramen- matriz em Passo Fundo (G4-5), foram realizadas ativi-

tas de comprometimento a realização de workshops dades de planejamento do relatório, mapeamento e 

e entrevistas presenciais. Por meio destes instrumen- priorização de partes interessadas e elaboração de 

tos, foi elaborada matriz de materialidade da BSBIOS, plano de ação. A partir de exercício de priorização, 

a qual foi revalidada para este relatório. cuja metodologia é indicada pelo GRI, baseada nos 

Para este fim, em 2017, a BSBIOS ampliou sua impactos mútuos em médio e longo prazo, empresa e 

forma e base de consulta (G4-22 e G4-23) e lançou partes interessadas, o grupo mapeou os seguintes 

pesquisa online para as partes interessadas, previa- stakeholders: 

Para público interno (dirigida a 100% do

quadro funcional e  respondida por 62,97%)

e para público externo;

Dois realizados em Marialva - para público

interno e comunidade, órgãos públicos e

fornecedores;

Um em Passo Fundo - para comunidade, 

fornecedores e órgãos públicos. 

PESQUISA ONLINE;

ENTREVISTAS PRESENCIAIS;

VISITAS TÉCNICAS;

WORKSHOPS

MATRIZ DE PARTES
INTERESSADAS (G4-18, G4-19, G4-24 ao G4-26)

GOVERNO

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA

Secretarias Municipais de Assistência Social de Marialva e Passo Fundo

Ministério de Minas e Energia - MME

Prefeitura Municipal de Passo Fundo

Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico de Marialva e Passo Fundo

Prefeitura Municipal de Marialva

Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Marialva e Passo Fundo 

Prefeitura Municipal de Curitiba
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ÓRGÃOS REGULADORES

ÓRGÃOS FISCALIZADORES

INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA

COMUNIDADE

CLIENTES

FORNECEDORES

IMPRENSA / MÍDIA

ENTIDADES DE CLASSE

PÚBLICO INTERNO

CLUBES ESPORTIVOS

Agência Nacional do Petróleo - ANP

Universidade de Passo Fundo - UPF

ONG AMOR

Ipiranga - IPP

Jornais

FIERGS

Colaboradores

Tvs

FIEP

Conselho de Adm.

Rádios

Conselho Fiscal

Mídias Digitais

Grupo de Trabalho

Federação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM; 

Colégio Notre Dame

Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE Passo Fundo e Marialva

Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Ext. Rural - EMATER/RS

Lar Emiliano Lopes - Passo Fundo/RS

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Ext. Rural - EMATER/PR

Projeto Semear - Marialva/PR

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

Transformação em Arte - Passo Fundo/RS

Cantata Natalina - Passo Fundo/RS

Transvidal

Sport Clube Gaúcho

Cotapel

Esporte Clube Guarany

Cooperativa Aurora

BSBIOS/UPF

Jale Cotribá Seara Alimentos - JBS

Ecotrans Copeagri Methanex Chile SA

Sana Cotriel Evonik

Estrelão Coagrisol Ambientaly Global Solutions

TIC Transportes Ltda Coasa Raizer

Coofiume Cotrisal Grupo Fasa

Perfil do Relatório
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LEVANTAMENTO DE EXPECTATIVAS

MATRIZ DE STAKEHOLDERS

(G4-25, G4-26, G4-27, G4-37) 

Influenciada positivamente pela metodologia GRI, cooperativas, com 6 transportadoras, com o presiden-

cuja participação é multistakeholder, no segundo te da Associação de Cerealistas do Rio Grande do Sul 

relatório a companhia seguiu realizando consultas – ACERGS,  com o superintendente da Aprobio, com 

com seus pares acerca de expectativas das suas ações membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, 

socioambientais. Para tanto, foram consultados for- com motoristas e com os participantes da sociedade 

necedores, entidades de classe, gestores municipais, civil e organizações, em três workshops. Essas consul-

organizações sociais e membros do conselho, por tas foram realizadas em Passo Fundo/RS e região e 

meio de entrevistas. em Marialva/PR, em momentos distintos. Os grupos 

Houve interlocução com representantes de 10 são apresentados na matriz de stakeholders.

Os mecanismos de engajamento portes, foi necessário melhorar 

expressaram que a relação da padrões de qualidade e gestão, 

empresa com os elos da cadeia de adequando-se às normas estipula-

valor vai além de relações comercia- das por lei e às políticas da BSBIOS.

is, transformando-se em uma parce-

ria efetiva baseada na transparência, 

confiança e credibilidade. 

A BSBIOS evidencia a relevância 

do biocombustível para a prosperi-

dade e o desenvolvimento regional, 

visto que seu produto reforça a 

economia local. A companhia adqui-

re 40% de sua matéria-prima, com 

selo social, de cooperativas agríco-

las. Esta relação com as cooperati-

vas é uma das bases de sustentação 

da cadeia de valor da BSBIOS, uma 

conexão sólida construída com uma A BSBIOS imprime um novo 

parceria estratégica, que atende aos olhar sob a gestão das ações sociais 

interesses das partes. nas comunidades onde atua. A com-

Essa parceria também é valoriza- panhia se tornou referência no âmbi-

da pelos prestadores de serviços e to privado dos investimentos sociais, 

fornecedores.  De acordo com os buscando desenvolver, em conjunto 

prestadores de serviços de seguran- com as instituições, projetos que 

ça privada, de limpeza e de trans- atendam as necessidades locais.

Colaboradores
Prestadores de

Serviços Residentes
e Fornecedores

Entidades
beneficiadas pela

companhia em
projetos sociais

Agentes Públicos Transportadoras Cooperativas
Alta

Administração

 “Trabalhamos para nos manter

de acordo com as exigências da

empresa, seguindo regras de

saúde, segurança e qualidade,

ofertando um cuidado especial

aos produtos e seguindo com o

cumprimento dos prazos.”

A BSBIOS possui um processo

maduro de gestão, com noção

do seu impacto e de sua

responsabilidade na comunidade.

É usada frequentemente de

modelo por diversas empresas por

sua postura firme no cumprimento

da lei e preocupação com a vida

humana. Isso a torna uma das

maiores marcas com sinônimo de

confiabilidade, transparência e 

referência nacional.” 

Carlos Eduardo Lopes da Silva,
Secretário de Desenvolvimento Econômico

 de Passo Fundo/RS
Jairo Vanz
Proprietário da empresa EcoTrans

‘‘

‘‘
Orildo Belegante

Presidente da Cooperativa Agrícola

Água Santa - Coasa

Confiamos na integridade da
empresa, que sempre demonstrou

 respeito e honestidade com
 os produtores e a Cooperativa.”
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Os respondentes da pesquisa atribuíram peso, em Responderam a pesquisa 221 colaboradores, 

uma escala de 0 a 10, em que o 10 possui maior impor- sendo 42 colaboradores de Marialva e 179 de Passo 

tância e o 0 sem importância, para os temas materiais.  Fundo. A resposta foi extremamente positiva: 62,97% 

O questionário foi igual para todos os respondentes. A dos colaboradores e 100% da Diretoria. 

pesquisa foi direcionada a todos os colaboradores - De um total de 61 pesquisas online encaminhadas 

público interno - e para fornecedores, clientes, entida- ao público externo, catorze responderam a pesquisa 

des de classe, especialistas- público externo. online e estão abaixo relacionadas.

As questões contidas na pesquisa online sobre os zando 78 questionários respondidos e, somados à 

temas materiais foram avaliadas pelos entrevistados pesquisa online interna, totalizou 299 questionários 

durante as visitas técnicas, pelos participantes dos respondidos; assim, com base nesta pontuação, foi 

workshops e pelos motoristas entrevistados, totali- elaborada a matriz de materialidade.

MAPEAMENTO E PRIORIZAÇÃO DE TEMAS
E INDICADORES -  MATERIALIDADE (G4-18 e G4-19)

Para definir as questões às partes interessadas, o grupo de trabalho identificou os temas materiais para a 

BSBIOS e seus stakeholders. Os temas materiais identificados foram divididos em 4 blocos: (G4-18)

ECONÔMICO AMBIENTAL

GOVERNANÇA
E ÉTICASOCIAL

Geração de Resultados; Inovação

Tecnológica  (processos e produtos);

Geração de Trabalho e Renda.

Saúde e Segurança no Trabalho; 

Investimento em Ações Sociais; Condições

de Trabalho; Inclusão Social (PCDs, Jovem

Aprendiz, e população carente); Treinamento

e Desenvolvimento Profissional.

Redução da emissão de carbono, poluentes

e resíduos; Uso Sustentável dos Recursos

(água, energia e materiais); Redução dos

impactos ambientais na comunidade (odor,

poluição e trânsito); Educação Ambiental.

Transparência e divulgação de

 resultados; Cumprimento das Leis;

Prevenção da Corrupção.             

PÚBLICO EXTERNO

TOTAL: 14 RESPOSTAS

TIC TRANSPORTES

COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI – COTRISAL

RAIZEN

SEARA ALIMENTOS- JBS

METHANEX CHILE SA

AMBIENTALY GLOBAL SOLUTIONS

SENAI

SISTEMA FIEP – SENAI

DISTRIBUIDORAS IPIRANGA –IPP

GRUPO FASA

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

EVONIK

EMBRAPA

IMPRENSA – RBS TV

PESQUISA ONLINE

Perfil do Relatório
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
DO RESULTADO

MATRIZ DE MATERIALIDADE 

(G4-21)

(G4-18)

O resultado da pesquisa, da análise de tendência e das priorizações, iniciou-se o trabalho de correlação, 

das entrevistas foi apresentado à coordenação do para apontar quais os indicadores de sustentabilida-

projeto pela consultoria responsável. Nessa reunião, de que melhor representariam a Companhia. 

ocorreu um alinhamento entre os temas apontados A conclusão desse trabalho foi apresentada ao 

como materiais pelos stakeholders e as prioridades Grupo de Trabalho, em um workshop de nivelamento 

estratégicas da BSBIOS no ano. Após o nivelamento conceitual das diretrizes de sustentabilidade do GRI. 

STAKEHOLDERS INTERNOS

8,4
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3.1 3.2

3.3

1.3
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TEMAS MATERIAIS

(8,52) Investimentos em ações
sociais.

1.1 2.1 3.2 

1.2 2.2 3.3 

1.3 2.3 4.1 

1.4 2.4 4.2

1.5 3.1 4.3

(8,75) Inclusão social (PCDs, jovem
aprendiz e população carente).

(8,83) Treinamento e desenvolvi-
mento profissional.

(8,95) Condições de trabalho.

(9,12) Saúde e segurança no

trabalho.

(8,91) Educação ambiental.

(8,96) Redução de Impactos
ambientais na comunidade.

(9,03) Redução de emissão de 
carbono poluentes e resíduos.

(9,20) Uso sustentável dos

recursos.

(8,97) Geração de trabalho e renda.

(8,88) Geração de resultados.

(9,03) Inovação tecnológica.

(9,14) Transparência e divulgação
de resultados.

(9,26) Prevenção da corrupção.

(9,35) Cumprimento das leis..
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TEMA MATERIAL PÚBLICOS
IMPACTADOS

ASPECTOS
GRI

INDICADOR
GRI

Cumprimento as leis

Prevenção da corrupção

Uso sustentável dos recursos
- ÁGUA

Uso sustentável dos recursos
- ENERGIA

Uso sustentável dos recursos
- MATERIAIS

Transparência e divulgação
dos resultados

Saúde e segurança no
trabalho

Inovação tecnológica 
(processos e produtos)

Redução da emissão de
carbono, poluentes e resíduos

Geração de trabalho e renda

Comunidade;
Força de Trabalho;
Alta Administração;
Cooperativas;
Transportadores;
Fornecedores;
Entidades e Classe.

Força de Trabalho;
Alta Administração;
Comunidade;
Órgãos Reguladores;
Órgãos Fiscalizadores;
Poder Público;
Agentes Intersetoriais;
Fornecedores.

Comunidade;
Poder Público;
Órgão Fiscalizadores;
Força de Trabalho.

Comunidade;
Poder Público;
Órgão Fiscalizadores;
Força de Trabalho.

Comunidade;
Poder Público;
Órgão Fiscalizadores;
Força de Trabalho.

Força de Trabalho;
Fornecedores;
Entidades de Classe;
Órgãos Reguladores;
Comunidade;
Mercado;
Imprensa.

Força de Trabalho;
Comunidade;
Órgãos Fiscalizadores.

Força de Trabalho;
Comunidade;
Entidades de Ensino;
Poder Público.

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

Comunidade;
Força de Trabalho.

Desempenho Econômico;
Impactos Econômicos
Indiretos; Produtos;
Serviços.

Emissões; Conformidade;
Transporte.

Emprego; Diversidade
e Igualdade de
Oportunidade; Trabalho
Decente; Impactos
Econômicos Indiretos;
Presença no Mercado;
Práticas de Compras.

Conformidade.

Combate à corrupção;
Políticas Públicas;
Comunidades Locais;
Concorrência Desleal;
Conformidade.

Água.

Energia.

Materiais.

Desempenho Econômico;
Presença no Mercado.

Saúde e segurança no
trabalho.

G4-SO8, G4-EN29

G4-SO1, G4-SO2,
G4-SO3, G4-SO4,
G4-SO5, G4-SO6,
G4-SO7, G4-SO8

G4-EN8, G4-EN9, 
G4-EN10, G4-EN22

G4-EN3, G4-EN4,
G4-EN5, G4-EN6,
G4-EN7

G4-EN1, G4-EN2

G4-EC1, G4-EC5

G4-LA5, G4-LA6, 
G4-LA7, G4-LA8

G4-EC4, G4-EC7,
G4-EC8, G4-EN6,
G4-EN27

G4-EN15, G4-EN16,
G4-EN17, G4-EN29,
G4-EN18, G4-EN19, 
G4-EN20, G4-EN21,
G4-EN30

G4-LA1, G4-LA2,
G4-LA12, G4-HR5,
G4-LA14, G4-LA15, 
G4-EC8, G4-EC9,
G4-EC5, G4-EC6,
G4-EC7, G4-EC9

Perfil do Relatório
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TEMA MATERIAL PÚBLICOS
IMPACTADOS

ASPECTOS
GRI

INDICADOR
GRI

Redução dos impactos
socioambientais na
comunidade (odor, poluição
e trânsito)

Condições de trabalho

Educação ambiental

Geração de resultados

Treinamento e 
desenvolvimento 
profissional

Inclusão social (PCDs, jovens
aprendizes, população
carente)

Investimento em
ações sociais

Comunidade;
Colaboradores;
Fornecedores.

Colaboradores; 
Prestadores de Serviço;
Fornecedores;
Órgãos Fiscalizadores;
Entidades de Classe;
Alta Administração.

Comunidade;
Colaboradores;
Prestadores de Serviços.

Colaboradores;
Alta Administração;
Prestadores de Serviços;
Comunidade;
Mercado;
Entidades de Classe.

Colaboradores;
Comunidade;
Fornecedores;
Prestadores de Serviços.

Comunidade; 
Poder público.

Comunidade; 
Poder público.

Conformidade; Transportes
Geral; Mecanismos de
Queixas; Reclamações
Relacionadas à Impactos
Ambientais.

Desempenho Econômico;
Presença no Mercado;
Impactos Econômicos
Indiretos.

Treinamento; Educação.

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

Diversidade; Igualdade de
Oportunidade; Igualdade de
Remuneração entre Homens
e Mulheres; Trabalho Infantil; 
Trabalho Forçado ao Escravo.

Transporte Geral;
Conformidade; Produtos 
e Serviços; Avaliação
Ambiental de Fornecedores;
Mecanismos de Queixas;
Reclamações Relacionadas
a Aspectos Ambientais.

Emprego; Relações
Trabalhistas; Saúde e
Segurança no Trabalho;
Diversidade e Igualdade de
Oportunidades; Igualdade
de Remuneração entre
Mulheres e Homens;
Avaliação de Fornecedores
em Práticas Trabalhistas;
Mecanismos de Queixas e
Reclamações Relacionadas
a Práticas Trabalhistas;
Investimentos; 
Não Discriminação; 
Liberdade de Associação
Coletiva; Trabalho Infantil; 
Trabalho Forçado ou
Análogo ao Escravo;
Práticas de Segurança;
Avaliação; Avaliação de
Fornecedores em Direitos
Humanos; Mecanismos de
Queixas; Reclamações
Relacionadas a Direitos
Humanos.

G4-EN30, G4-EN3;
G4-EN27; G4-EN29; 
G4-EN32; G4-EN33;
G4-EN-34

G4-LA1, G4-LA2,
G4-LA3, G4-LA4,
G4-LA5, G4-LA6,
G4-LA7, G4-LA8,
G4-LA12, G4-LA13,
G4-LA14, G4-LA15,
G4-LA16, G4-HR1,
G4-HR2, G4-HR3,
G4-HR4, G4-HR5,
G4-HR6, G4-HR7,
G4-HR9, G4-R10,
G4-HR11, G4-HR12

G4-EN29, G4-EN30,
G4-EN31, G4-EN34

G4-EC1, G4-EC2,
G4-EC3, G4-EC4,
G4-EC5, G4-EC6,
G4-EC7,

G4-LA9, G4-LA10,
G4-LA11

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

G4-LA12, G4-LA13,
G4-HR5, G4-HR6
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O diálogo é de fundamental importância para a seus públicos de interesse é realizado de forma dire-

realização de negócios justos e sustentáveis, e a inte- ta, por meio de reuniões, encontros, fóruns de inte-

ração com as partes interessadas ocorre de variadas resse ou, ainda, por meio de boletins informativos e 

formas, orientada pelas diretrizes de comunicação. As website, disponível aos seus clientes, fornecedores, 

diretorias gerencias e os profissionais da área priori- colaboradores, comunidade e órgãos reguladores 

zam a clareza. Dessa maneira, o atendimento aos (G4-58).

O mercado do biocombustível é fortemente regu- cooperação, com atuação das diferentes áreas da 

lado; desta forma, o relacionamento com agentes empresa, abrangendo temas variados, via ofício, sob 

intersetoriais compreende, especialmente, a partici- a responsabilidade da organização e o monitoramen-

pação em audiências, consultas públicas, reuniões to da área de comunicação, ligada à presidência da 

deliberativas, encontros e reuniões de debates. empresa.

Agentes Públicos; O mesmo se aplica para as:

Entidades Representativas da Indústria e Entidades de  Desenvolvimento Tecnológico 

Trabalhadores (G4-16 e G4-2O): O relacionamento e Acadêmico;

com as entidades de classe é realizado por meio de Organizações Sociais: A BSBIOS participa de 

campanhas setoriais e de classe, participação em projetos socioambientais nas comunidades locais, por 

simpósios, ações diretas em projetos e termos de meio de entidades sem fins lucrativos.

RELAÇÕES IMPORTANTES

AGENTES INTERSETORIAIS

(G4-24, G4-26 e G4-37) 

(G4-16 e G4-17)

AGENTES PÚBLICOS
ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS DA INDÚSTRIA
E TRABALHADORES 

ENTIDADES
DE  DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO E ACADÊMICO

ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

Agência Nacional do Petróleo - ANP APROBIO EMBRAPA APAE/PF

Projeto Transformação em Arte/PF

Lar Emiliano Lopes/PF

ONG AMOR/PF

Rede Notre Dame/PF

APAE/MRV

Projeto Semear/MRV

Centro Social Madre Rafaela Ybarra/MRV

EMATER/RS

EMATER/PR

UPF

IMED

FIEP

FIERGS

FETAG/RS

IBGC

Sistema S

ACERGS

Ministério de Minas e Energia - MME

Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Governo Estadual do RS e PR

FEPAM/RS 

IAP/PR 

Prefeitura Municipal de PF e MRV

Sec. Municipal de Meio Ambiente - PF/RS

Sec. Municipal de Desenv. Economico - PF/RS

Sec. Municipal de Educação - PF/RS

Sec. Municipal de Desenv. Econômico - MRV/PR

Sec. Municipal de Meio Ambiente - MRV/PR

Perfil do Relatório
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Por meio de website, jornais de grande circula-

ção e apresentações, a empresa divulga os fatos 

relevantes, as ações e os resultados para a comu-

nidade financeira nacional e internacional. Tam-

bém são promovidas apresentações regulares 

nos principais centros financeiros do país, confe-

rências trimestrais com instituições financeiras e 

conferências para o público interno, a fim de 

divulgar os resultados econômico-financeiros. A 

divulgação de informações para esses stakehol-

ders obedece, em todas as circunstâncias, as nor-

mas contidas no Código de Conduta, bem como 

as diretrizes de Comunicação da BSBIOS.

Mantém com entidades representativas regiona-

is, estaduais ou nacionais relacionamento ininter-

rupto, intermediadas pela participação sistemática 

em reuniões, fóruns específicos, seminários, etc. 

No dia a dia, a divulgação de informes junto a 

esse público é realizada por diversos processos, 

meios e canais, como campanhas de mídia, reper-

cussão de matérias na imprensa, mídia social e 

portal eletrônico.

A comunicação, o envolvimento e o compro-

metimento dos fornecedores selecionados são 

realizados por intermédio de atendimento às 

exigências cadastrais disponibilizadas no portal 

eletrônico e em cláusulas de compromisso cons-

tantes nos instrumentos contratuais padrão.

A interlocução com órgãos e entidades públi-

cas é feita mediante a participação em audiências, 

reuniões, comunicações por escrito e sessões nas 

Câmaras de Vereadores e na Assembleia Legislati-

va. Ainda, participa de projetos em parceria com 

diversas instituições. 

Cabe à área de comunicação e marketing a 

criação de agenda positiva, o gerenciamento de 

pauta crítica, a produção de artigos, os briefings, 

os cerimoniais, as produções gráficas, a cobertura 

fotográfica, a redação e a produção de relatórios, 

manuais e afins.  

As informações divulgadas à imprensa primam 

pela clareza e autenticidade, de acordo com o que 

determina a Lei de Imprensa, o Código de Defesa 

do Consumidor, o Código de Conduta e as Diretri-

zes de Comunicação da BSBIOS.

A BSBIOS acredita que o diálogo franco e obje-

tivo é fundamental para um bom ambiente de 

trabalho. Desta forma, comunica-se recorrendo 

aos mais diversos canais: correio eletrônico, intra-

net, jornal interno - BSBIOS Informa, por meio do 

programa Gestão de Pessoas com você – reuniões 

e ações de gestão de pessoas junto às equipes, 

murais e em eventos denominados Café com a 

Diretoria. Ainda, periodicamente, são realizadas 

reuniões de planejamento e monitoramento, 

como no caso das reuniões comerciais e a reu-

nião semanal de dashboard, na qual todos os 

indicadores-chave são acompanhados. A comuni-

cação com esse público específico é de responsa-

bilidade de todos os executivos e gerentes da 

BSBIOS.

A companhia pratica, permanentemente, a 

intercomunicação via SAC ( ) e site 

da empresa, aprimorando essa ligação e avalian-

do o tratamento da reclamação. 

sac@bsbios.com

MERCADO FINANCEIRO AGENTES SOCIAIS

FORNECEDORES

ÓRGÃOS PÚBLICOS

IMPRENSA

PÚBLICO INTERNO

CLIENTES
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BSBIOS

PERFIL DA EMPRESA 
(G4-3 A G4-16, G4-EN19, G4-18 A G4-23, G4-EM-27 e G4-EM-29)

om mais de 10 anos no mercado, a BSBIOS é de serviço, 252 de grãos, 68 de gordura animal, 56 de 

uma empresa de capital fechado (G4-7), de produtos químicos e 33 químicos de processos.C grande porte, com estrutura de produção Desde a sua implantação, além de gerar empregos 

própria em dois diferentes municípios: Passo Fundo, diretos e indiretos e contribuir para a arrecadação de 

no Rio Grande do Sul e Marialva, no Paraná. tributos municipais, estaduais e federais, a BSBIOS 

A localização de suas duas unidades operacionais trouxe oportunidades para o agronegócio local e regi-

é estratégica, tanto para a produção como para o onal, pois a produção de biodiesel passou a ser uma 

escoamento de grãos, haja vista que a BSBIOS comer- opção adicional à comercialização das cooperativas e 

cializa tanto o biodiesel como o farelo de soja, a glice- indústrias de processamento de oleaginosas, princi-

rina, a borra e os grãos (G4-4), para o Brasil e, em palmente a soja. A BSBIOS (G4-3), nos últimos três 

2017, para outros cinco países: Eslovênia, Bélgica, anos, contribuiu para os municípios de Passo Fundo e 

Itália, China e Dinamarca (G4-8). Marialva, com R$ 6.465.554.000,00 de receitas: R$ 

É amparada por força de trabalho enxuta e eficaz, 557.648.000,00 a título de valor adicionado e R$ 

tendo 348 colaboradores diretos e 80 terceirizados, 49.482.000,00 em impostos federais, estaduais e muni-

nas unidades de Passo Fundo e Marialva. (G4-9) cipais. Os investimentos no período foram da ordem 

Conta ainda com uma rede de 1.981 fornecedores, de R$37.861.000,00 sendo reconhecida por todos os 

dos quais (G4-6): 1.010 de materiais, 562 prestadores stakeholders como um marco na comunidade. 

Atualmente, é a 3ª maior produtora brasileira de e a práticas operacionais que passaram a absorvê-la 

biodiesel, com uma receita superior a R$ 2,2 bi. (G4-9) para a produção de biodiesel. 

Desde a sua implantação, a BSBIOS trouxe mais uma Contando com modernas tecnologias americanas 

oportunidade para o agronegócio local e regional, e europeias – como a Crown Iron Company – Desmet 

pois a produção de biodiesel passou a ser uma exce- Ballestra – Westfalia -  todas utilizadas para a produ-

lente opção de comercialização das cooperativas e ção de Biodiesel e processamento de Oleaginosas, a 

indústrias de processamento de oleaginosas, princi- companhia atende as especificações tanto nacionais 

palmente, a soja. Importante ressaltar que o uso da quanto internacionais (ANP, ASTM   D 6751 – 06 e EN 

gordura animal, antes vista como um resíduo, um 14214). Isto garante um Biodiesel diferenciado e com 

subproduto de difícil comercialização, foi transforma- o alto padrão estendido aos seus subprodutos.

da em matéria-prima, devido ao seu aperfeiçoamento 

A BSBIOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS CONTRIBUIU PARA OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO E MARIALVA COM:

FONTE: DVA/BSBIOS e FIPE

6,4R$

BILHÕES

557,6R$

MILHÕES

49,4R$

MILHÕES

37,8R$

MILHÕES

RECEITAS
VALOR

ADICIONADO
IMPOSTOS INVESTIMENTOS
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 2017

ATUAÇÃO BSBIOS

PRÊMIO DESTAQUE
EMPRESARIAL

EMPRESA AMIGA DO
SINDICONTÁBIL 2017

GRÃO MÉRITO
FAGUNDES DOS REIS

MEDALHA AMIGA
DO ESPORTE

Concedido pelo Jornal O Nacional, de Passo
Fundo/RS, o Prêmio destaca as empresas que,
com seu trabalho e sua capacidade, conquista-
ram evidência e, por isso, foram apontados em
uma pesquisa realizada com lideranças do
município. A BSBIOS foi reconhecida nova-
mente na edição de 2017.

Em novembro de 2017, a BSBIOS foi homena-
geada por seu importante apoio às atividades
promovidas pelo sindicato, em especial no
Encontro de Integração dos Profissionais da
Contabilidade do Rio Grande do Sul –
EICON 2017.

Em dezembro de 2017, o presidente da BSBIOS,
Erasmo Carlos Battistella, recebeu a distinção
de Grão Mérito Fagundes dos Reis. A honraria
foi concedida pela Câmara de Vereadores de
 Passo Fundo. Instituída por Lei, ela é conferida
a pessoas que contribuem para o desenvolvi-
mento do município.

Em agosto de 2017, nas comemorações de
160 anos de Passo Fundo, a BSBIOS recebeu
da Prefeitura de Passo Fundo uma medalha
em reconhecimento ao incentivo dado ao
esporte local.

(G4-4, G4-8, G4-9) 

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

cadeia do Agronegócio. 

CO2

Redução 

Agricultura Extração de Óleo

Produção de Biodiesel

Biodiesel
Uso em Veículos com 

Motores movidos a Diesel

Glicerina

Indústria

Química

Farelo de Soja Proteína Animal

Gordura Animal



PRINCIPAIS PRODUTOS

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

(G4-4) 

Sempre atenta, alinhada com seus valores, sendo litros de biodiesel/ano, um crescimento de 38% (G4-

um deles o empreendedorismo, a BSBIOS vem cres- EN19, G4-EN-27). Importante ressaltar que a compa-

cendo e acompanhando o mercado de Biodiesel. A nhia cumpre a legislação vigente e está com as devi-

companhia já realizou diversos investimentos para a das autorizações dos órgãos municipais, estaduais e 

ampliação de sua capacidade industrial. federais, evidenciando, principalmente, o atendimen-

Em 2017, a BSBIOS investiu na ampliação das uni- to às normas do Instituto Ambiental do Paraná – IAP e 

dades de produção de biodiesel. Em 26 de julho de da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henri-

2017, a Planta de Passo Fundo recebeu a Licença de que Luiz Roessler – FEPAM/RS, bem como da Agência 

Operação para a produção de 288 milhões de litros de Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

biodiesel/ano, aumentando em 33% sua capacidade. ANP. Ou seja, atua em conformidade legal com todas 

Em 03 de novembro de 2017, a unidade de Marialva as normas ambientais, de segurança e de qualidade 

passou a ter capacidade para produzir 288 milhões de para o seguimento onde se insere (G4-EN29).

BIODIESEL FARELO DE SOJA CASCA DE SOJA RESÍDUO DE SOJA

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.

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

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

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.

GLICERINA BORRA ÓLEO DE SOJA DEGOMADO

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.

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. 

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, como matéria-prima
para as plantas de refino e
hidrogenação de óleo de
soja. 
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL

ESMAGAMENTO DE SOJA

PRINCIPAIS FORNECEDORES 

ANO

ANO

ANOCAPACIDADE

CAPACIDADE

CAPACIDADEAUTORIZADO

AUTORIZADO

AUTORIZADOPRODUÇÃO REAL

PRODUÇÃO REAL

PRODUÇÃO REAL
(m³/dia)

(ton/dia)

(m³/dia)(m³/ano)

(ton/ano)

(m³/ano)(m³/ano)

(ton/ano)

(m³/ano)

PASSO FUNDO

PASSO FUNDO

FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA: AGRICULTURA FAMILIAR

As duas unidades juntas produziram  de biodiesel em 2017.408.324 m³

MARIALVA

2015

2015

2015600m³

3.000

580m³182.400

1.005.000

198.300174.062

848.723

196.420

600m³

3.000

580m³216.000

1.080.000

208.800198.798

855.560

196.883

600m³

3.000

800m³247.200

1.080.000

227.400205.237

946.516

203.087

2016

2016

2016

2017

2017

2017

PRODUÇÕES (ton)

PASSO FUNDO

ANO FARELO + CASCA DE SOJA ÓLEO DEGOMADO
(ton/ano) (ton/ano)

2015 653.200 167.249

651.384 170.298

721.762 188.951

2016

2017

GLICERINA

PASSO FUNDO / MARIALVA

ANO PASSO FUNDO MARIALVA

2015 19.072 21.597

21.740 21.578

22.045 22.509

2016

2017

AUMENTO DA CAPACIDADE
DE PROD. BIODIESEL

PASSO FUNDO / MARIALVA

ANO PASSO FUNDO
(m³)

MARIALVA
(m³)

2015 600 580

800 8002017

(G4-12 EM-29)

A BSBIOS é detentora do Selo Combustível Social; vas familiares, localizadas na Região Sul do país, que 

por isso, anualmente, origina no mínimo 40% das tenham seu quadro associativo formado por, no míni-

matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel mo, 60% de agricultores familiares.

da Agricultura familiar. Na atualidade, a empresa A quantidade comprada anualmente pela empresa 

adquire esses produtos por intermédio de cooperati- é definida com base no volume de biodiesel projeta-



do para a produção e venda no ano seguinte, subdivi- Ainda, como parte do Selo Combustível Social, 

dindo-se as aquisições familiares entre grãos de soja para todo volume negociado com as cooperativas e 

e óleo de soja. A negociação contratual para as com- seus respectivos agricultores familiares, a BSBIOS 

pras é realizada sempre no ano anterior em que paga adicionalmente um bônus no preço da compra, 

serão efetivamente utilizadas, ou seja, para os produ- como estímulo ao programa e ao fortalecimento da 

tos adquiridos em 2017, a contratação ocorreu em Agricultura Familiar. Além disso, é repassado um 

2016. valor à cooperativa para custos relativos à assistência 

Todas as informações sobre estas negociações são técnica, a qual passa a ter a responsabilidade da ges-

repassadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário tão desse valor para ações de assistência técnica e 

- MDA, por meio de uma base de dados chamada de capacitação técnica aos agricultores familiares que 

SABIDO, onde constam todos os informes relaciona- produzem estes grãos.

dos à compra. Com isso, é possível identificar os agri- Das 23 cooperativas com as quais a companhia 

cultores familiares que venderam e o volume de soja tinha contratos de compra e venda de matérias-

negociado, viabilizando a rastreabilidade da origem primas da agricultura familiar, foram efetivamente 

dessa matéria-prima familiar. O MDA realiza ainda o realizadas compras de 22 cooperativas. Na totalidade, 

cruzamento de dados e faz um acompanhamento foram adquiridas 327.272.800 Kg de soja grão DAP (o 

que inclui auditorias na companhia, bem como nas que corresponde a 5.454.547 sacas) e 7.643.809 Kg de 

cooperativas, para fins de corroboração. óleo de soja DAP (volume advindo de 688.631 sacas). 

AGRICULTURA FAMILIAR: O PRONAF E A DAP
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O Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – Pronaf, tem como objetivo 

prestar um atendimento diferenciado aos 

pequenos agricultores – aqueles cuja produção 

é resultado de sua própria força de trabalho ou 

da mão de obra familiar.

O intuito desse programa é o fortalecimento 

das atividades desenvolvidas pelo pequeno 

agricultor, integrando-o à cadeia do agronegócio 

por meio da modernização do sistema produti-

vo. Dessa forma, seu produto passa a contar 

com um valor agregado, o que, no final, propor-

cionará um aumento de renda a esse produtor.

A Declaração de Aptidão ao Programa Nacio-

nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

DAP é o documento de identificação da agricul-

tura familiar e pode ser obtido tanto pelo agri-

cultor ou agricultora familiar (pessoa física) 

quanto por empreendimentos familiares rurais, 

como associações, cooperativas e agroindústri-

as (pessoa jurídica).

(G4-SO6) 
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Os números comprovam o volume originado, e que O maior beneficiado é o Agricultor Familiar, que 

valores foram injetados na economia familiar. Trata-se está mais valorizado, e assim mais comprometido e 

de reflexo direto do Programa Selo Combustível Social mantendo seus princípios na produção de grãos e 

nas atividades dos Agricultores Familiares da região. alimentos para o mercado consumidor. Assim, pode-se 

Como consequência do programa está a presença afirmar que o Programa Selo Combustível Social per-

constante de profissionais com formação técnica nas mite a BSBIOS estruturar ações que melhorem a assis-

propriedades familiares, o que garante que as práticas tência técnica aos Agricultores Familiares, dos quais a 

de manejo adotadas sejam adequadas, respeitando empresa adquire matérias-primas, dando à Agricultura 

questões ambientais e técnicas. Familiar um forte incentivo para seu fortalecimento.

AQUISIÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR

2015

2015

2016

2016

2017

2017

PASSO FUNDO

MARIALVA

Fonte de Aquisição

Fonte de Aquisição

Cooperativas Familiares

Cooperativas Familiares

16

7

18

7

14

6

Cooperativas Familiares

Cooperativas Familiares

Cooperativas Familiares

*
 Ó

le
o

 D
A

P
 -

 Ó
le

o
 a

d
q

u
ir

id
o

 d
e

 C
o

o
p

e
ra

ti
v
a

s 
F
a

m
il
ia

re
s

Cooperativas Familiares

Agricultores Individuais

Óleo DAP*

935

2

1.285

2 2

Agricultores Individuais

Óleo DAP* Óleo DAP*

Total de Famílias

Total de Famílias

9.090

4.545

10.116

5.058

9.255

4.401

Total de Famílias

Total de Famílias

Total de Famílias

Total de Famílias

Fonte de Aquisição

Fonte de Aquisição

Fonte de Aquisição

Fonte de Aquisição

Nº de Fornecedores

Nº de Fornecedores

Nº de Fornecedores

Nº de Fornecedores

Nº de Fornecedores

Nº de Fornecedores

Nº de Fornecedores

Nº de Fornecedores

2015

2016

2017

Quantidade (kg)Fonte de Aquisição

Quantidade (kg)

Quantidade (kg)

Valor de Aquisições

Valor de Aquisições

Valor de Aquisições

Bônus

Bônus

Bônus

Astec

Astec

Astec

Passo Fundo
205.360.320Cooperativas Familiares

Cooperativas Familiares

Cooperativas Familiares

Cooperativas Familiares

Cooperativas Familiares

Cooperativas Familiares

Agricultores individuais

Agricultores individuais

Óleo DAP

Óleo DAP

Óleo DAP

259.820.273

249.804.514

R$ 308.972.770,87

R$ 413.886.367,97

R$ 360.970.844,33

R$ 3.556.704,18

R$ 4.759.544,12

R$ 5.562.138,19

R$ 2.598.999,00

R$ 3.829.943,63

R$ 3.526.508,13

86.822.913

92.519.270

77.468.286

R$ 113.704.131,70

R$ 175.946.629,35

R$ 115.204.033,24

R$ 1.606.808,73

R$ 2.192.964,44

R$ 1.896.716,48

R$ 1.142.583,51

R$ 735.850,22

R$ 629.555,93

336.289.429

43.232.584

R$ 35.906.400,29

R$ 52.035.704,77

R$ 554.823,82

R$ 720.543,07

---

---

10.951.780

15.453.112

7.643.809

R$ 30.390.296,94

R$ 488.973.599,80

R$ 694.010.924,28

R$ 498.233.191,06

R$ 52.142.222,21

R$ 22.058.313,49

R$ 1.271.195,80

R$ 6.989.532,54

R$ 6.606.204,88

R$ 8.464.933,81

R$ 1.933.153,25

R$ 1.006.079,15

R$ 556.866,80

R$ 4.298.449,31

R$ 5.316.908,19

R$ 4.522.426,18

R$ 751.114,34

R$ 366.362,12

Passo Fundo

Passo Fundo

Marialva

Marialva

Marialva

Total

Total

Total



Esses números são expositores eficazes do volume dutividade vem aumentando significativamente na 

originado, e dos valores injetados na economia famili- região, o que se traduz em mais benefícios às proprie-

ar no período. Aliados aos benefícios diretos com dades familiares rurais, agregando valor e fortalecen-

bonificações nos preços das matérias-primas familia- do este segmento. Com uma assistência técnica mais 

res adquiridas, e do aporte financeiro relativo à assis- próxima dos agricultores familiares, e estes cada vez 

tência técnica, que é repassado pela BSBIOS às coo- mais capacitados, o resultado final é maior volume de 

perativas com quem realiza estas compras da Agricul- matérias-primas produzidas e comercializadas com a 

tura Familiar, existem também as melhorias nas pro- BSBIOS, e que retorna com maior rentabilidade aos 

dutividades das lavouras familiares. agricultores familiares inseridos no programa. Trata-

Com uma assistência técnica mais presente a atu- se de uma grande engrenagem que a cada ano ganha 

ante nas lavouras dos produtores familiares, e de mais robustez e tem funcionado de forma a garantir 

capacitações promovidas e impulsionadas a partir do condições sustentáveis à Agricultura Familiar na área 

Programa Selo Combustível Social, é nítido que a pro- de atuação da BSBIOS.
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A BSBIOS participa diariamente do merca-

do disponível de soja, com foco na aquisição 

do grão para suprir a demanda diária  de 

3.000 toneladas  que são processadas na 

planta de Passo Fundo. 

Com um portfólio de mais de 250 forne-

cedores, a empresa adquire a matéria-prima 

das Cooperativas, de Cerealistas e de Produ-

tores da região Norte e Nordeste do Estado. 

Além de dar liquidez para o mercado de soja 

da região, a empresa oferece soluções logís-

ticas, participando de negócios tanto na 

modalidade CIF, quanto FOB, conforme 

necessidade de venda de seu fornecedor. 

Além disso, a empresa possui um programa 

e uma política para recebimento de soja a 

fixar, com o objetivo de contribuir e ameni-

zar o déficit de armazenagem do mercado 

para recebimento de soja na região. 

A BSBIOS atua no esmagamento de soja durante cadeia produtiva da região.

os 12 meses do ano. A empresa oferece a possiblida- Além do programa de processamento de soja para 

de, para seus fornecedores, de além de vender a soja, a indústria, a BSBIOS participa do mercado de soja 

fazer contratos de permuta (troca) por seus produtos nacional, comercializando por meio da compra e 

como farelo de soja, casca de soja e resíduo de soja, venda do grão, destinando o produto para outras 

agregando valor ao negócio e contribuindo com a finalidades, como Exportação e Mercado doméstico.

FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA: SOJA
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Além da soja, o biodiesel produzido na BSBIOS tem prima ficava como excedente e até mesmo era descarta-

como matérias-primas as gorduras animais, que são: da, uma vez que não tinha grande demanda no merca-

Sebo Bovino, Óleo de Aves, Gordura Suína e Óleo de do. Com o uso para a produção do biocombustível, foi 

Peixe. Estas Gorduras são oriundas de 68 frigoríficos, possibilitada a comercialização destas Gorduras, valori-

graxarias e abatedouros, localizados nas regiões sul, zando as mesmas, que antes eram depreciadas. 

sudeste e centro-oeste do Brasil. Desta forma, o mercado local foi atendido, promo-

O uso da gordura animal é mais um mercado que o vendo novas opções de comercialização para outros 

Biodiesel alavancou. Antes do Biodiesel, essa matéria- estados produtores destas matérias-primas.

Atualmente existem 51 plantas produtoras de bio- positiva para a balança comercial brasileira, ao reduzir as 

combustível autorizadas pela Agência Nacional do Petró- importações de diesel, cuja produção interna não é sufi-

leo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, para operação ciente para abastecer o consumo doméstico.

no País, correspondendo a uma capacidade total autori- O grande número de empresas e plantas fabricando 

zada de 20,9 milhões de litros/dia. Há ainda 3 novas o mesmo produto, num regime de leilão, faz com que 

plantas autorizadas para construção e 3 plantas autori- esse mercado seja extremamente competitivo. Isso 

zadas para aumento da capacidade de produção. Os implica na fixação de preços de comercialização, que são 

impactos ambientais e econômicos do setor ajudam a mantidos durante o bimestre, ao passo que as matérias-

explicar o substancial crescimento da importância do primas seguem valores de mercado, uma vez que são 

biodiesel no Brasil, nos últimos anos. Por ser um com- commodities. Os produtores devem lidar com a volatili-

bustível renovável, o biodiesel contribui para a redução dade dos preços das matérias-primas, que impactam as 

da emissão de gás carbônico na atmosfera e para a desa- margens de comercialização planejadas. Daí a necessi-

celeração do aquecimento global. Do ponto de vista dade de serem adotadas estratégias de proteção quanto 

econômico, por sua vez, ressalta-se o enorme potencial às oscilações de mercado, como hedge, fixação de pre-

de geração de emprego e renda, além da contribuição ços e demais instrumentos de gestão de riscos.

O RenovaBio é uma Política Nacional de Biocombustí- de emissões para a matriz de combustíveis, definidas 

veis, instituída pela Lei nº 13.576/2017, cujo objetivo é para um período de 10 anos;

expandir a produção de biocombustíveis no Brasil, base- Certificação da produção de biocombustíveis, 

ada na previsibilidade, na sustentabilidade ambiental, atribuindo-se notas diferentes para cada produtor, em 

econômica e social, e compatível com o crescimento do valor inversamente proporcional à intensidade de carbo-

mercado. A partir desta expansão, almeja-se uma impor- no do biocombustível produzido. A nota refletirá exata-

tante contribuição dos biocombustíveis na redução das mente a contribuição individual de cada agente produtor 

emissões de gases de efeito estufa no país. para a mitigação de uma quantidade específica de gases 

Além disso, o cerne do RenovaBio é transformar um de efeito estufa em relação ao seu substituto fóssil (em 

bem público, que são as externalidades positivas dos termos de toneladas de CO2e).

biocombustíveis, em incentivos para a produção susten- A ligação desses dois instrumentos se dará com a 

tável, por meio de mecanismos de mercado, sem subsí- criação do CBIO (Crédito de Descarbonização por Bio-

dios ou medidas artificiais. Trata-se de um programa combustíveis). Será um ativo financeiro, negociado em 

estruturante, que consolida uma visão estratégica de bolsa, emitido pelo produtor de biocombustível, a partir 

Estado para os biocombustíveis, que conta com dois da comercialização. Os distribuidores de combustíveis 

instrumentos principais de controle: cumprirão a meta ao demonstrar a propriedade dos 

Estabelecimento de metas nacionais de redução CBIOs em sua carteira.

FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA: GORDURA ANIMAL

MERCADO DE ATUAÇÃO

RENOVABIO

(G4-6 e G4-8) 

(G4-SO6) 



A BSBIOS está em quase todo território nacional. Seus produtos estão no mercado de 11 estados: São Paulo, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Espírito San-

to, Maranhão, Bahia, Ceará e Roraima. 
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PROPOSTA DE AUMENTO DE ADIÇÃO DO BIODIESEL

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20

Já há previsão legal e basta deliberação do

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)

para adoção do cronograma.

É preciso apresentação de legislação

no Congresso Nacional para aprovação

do cronograma.

PRINCIPAIS CLIENTES

LINHA VERDE

Desde 2009, a unidade matriz da BSBIOS é a frota foi avançando em tamanho e, em 2017, totali-

fornecedora oficial do biodiesel utilizado no trans- zava 34 veículos, sendo 26 biarticulados, 6 articula-

porte coletivo urbano, na chamada 'Linha Verde', de dos e 2 padrons (híbridos).

Curitiba/PR. Com este programa, o município tornou- O uso do biodiesel proporcionou uma redução de 

se a primeira capital na América Latina a utilizar, em 63,7% de material particulado, 46% de Monóxido de 

parte de sua frota de ônibus, o Biodiesel - B100, o Carbono, 100% de Óxido de Enxofre e 65% de Hidro-

que contribuiu significativamente para a redução da barbonetos totais e, ainda, 63,13% da emissão de 

emissão de poluentes na atmosfera, caracterizando gases do efeito estufa. Os testes de campo ainda 

um grande avanço para a saúde do planeta. indicam uma redução de aproximadamente 70% nas 

Inicialmente, a iniciativa contava com seis ônibus emissões de opacidade, se comparados aos demais 

urbanos. Com a obtenção de resultados positivos, a ônibus que trafegam no corredor da Linha Verde.
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Em 2017, os principais produtos exportados pela que é atestado em GMP+B2 e GMP+B3. No ano de 

BSBIOS foram o Farelo de Soja e a Glicerina, tendo 2017, foram exportadas 105.210 ton de Farelo de Soja. 

como destino-alvo cinco países dos continentes Euro- A Glicerina também sempre teve elevada procura, 

peu e Asiático. A empresa ainda é habilitada, desde principalmente no continente asiático. Desde 2017, por 

2008, para a exportação de Biodiesel. questões negociais, também passou a ser exportada 

Os produtos da companhia sempre tiveram grande diretamente pela BSBIOS, e com tradicionais parceiros 

demanda no exterior, pois estão de acordo com exigen- comerciais. Nesse caso, o produto tem como origem as 

tes padrões internacionais, inclusive com certificações duas plantas industriais da empresa. Em 2017, foram 

de comercialização, como é o caso do Farelo de Soja, exportadas 3.814 ton de Glicerina.

Signatária do Selo Social Combustível desde 2007, a BSBIOS, anualmente, origina um percentual de, no míni-

mo, 40% das matérias-primas da Agricultura Familiar. Cabe ressaltar que a empresa, no que tange as suas 

responsabilidades relativas ao Selo combustível Social, atende ao disposto na legislação vigente (Portaria 512 

da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, de 05 de setembro de 2017) 

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 Fun-

do/RS e renovou o Selo 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 audito-

ria de Manutenção e, a cada três anos, uma auditoria de Renovação do Certificado. Foi validada em maio de 

2017. 

Norma certificadora que padroniza internacionalmente as atividades exercidas pelos laboratórios de ensa-

io e calibração. A certificação assegura a competência do laboratório e confiabilidade dos resultados emitidos. 

Para a certificação do biodiesel são realizadas análises a cada lote produzido, sendo obrigatório o atendimen-

to às especificações de cada parâmetro e só após aos resultados satisfatórios das análises o lote é liberado 

para expedição. Todas as análises seguem procedimentos específicos que são verificados regularmente asse-

gurando 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.

EXPORTAÇÕES

CERTIFICAÇÕES E COMPROMISSOS
VOLUNTÁRIOS (G4-15) 

SELO 
COMBUSTÍVEL

SOCIAL

CRL 0745 CRL 0744

ABNT NBR
ISO/IEC 17025

GMP+B2 e
GMP+B3

(G4-6) 
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA

ESTRUTURA ACIONÁRIA -
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL 

(G4-7)

(G4-7)

A estrutura societária atual da companhia é fruto de uma Joint Venture entre a R.P. BIO e a Petrobras Biocom-

bustível, para explorar oportunidades em Agroenergia.

A Petrobras Biocombustível é uma controlada inte- como quaisquer outros produtos e atividades correla-

gral da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, tendo por tos ou afins e a geração de energia elétrica associada 

finalidade a produção de biodiesel e etanol, bem às suas operações.

BIOCOMBUSTÍVEL 

BIOCOMBUSTÍVEL 

A Petrobras Biocombustível tem como

missão a produção de  biocombustíveis

com responsabilidade social e ambiental,

contribuindo para a diversificação da

matriz energética brasileira e a redução

da emissão dos gases de efeito estufa,

promovendo o desenvolvimento nas

regiões em que atua. 

A R.P. BIO é uma holding com participa-

ções estratégicas e significativas em 

empresas, principalmente dos setores do

Agronegócio 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 SA.

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVELR.P. BIO

ECB 
GROUP

100% 100%

50%50%
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ESTRUTURA ACIONÁRIA -
R.P. BIO 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

MISSÃO, VISÃO 
E VALORES

(G4-7)

(G4-42)

(G4-56)

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. 

O modelo de governança da BSBIOS é baseado em desde a operação até a alta administração e está ali-

diretrizes que abrangem a legislação nacional e inter- cerçado em pilares como ética, responsabilidade cor-

nacional e nas normas vigentes aplicáveis ao negócio porativa, prestação de contas, transparência e equida-

do biocombustível. É sinérgico com as políticas, códi- de, seguindo as orientações do IBGC (Instituto de 

gos e manuais internos, dirigidos de igual maneira, Governança Corporativa). 

     Construídos de forma coletiva, em sinergia com o desen-

volvimento sustentável local, os valores organizacionais são

sólidos, alinhados à missão e visão, traduzindo o compro-

misso com a sustentabilidade em todas as operações

que norteiam a sua atuação em longo e médio prazo.

MISSÃO VISÃO VALORES

Participar do

desenvolvimento

sustentável do

planeta

através da

agroenergia.

Estar entre

os três maiores

produtores

de biodiesel

no Brasil.

Transparência;

Sustentabilidade;

Comprometimento;

Foco no cliente;

Empreendedorismo.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(G4-34)

(G4-35 e G4-48)

A companhia possui um modelo de governança estruturado com uma gestão compartilhada entre os sócios, 

seguindo seu acordo de acionistas, e se estrutura conforme organograma:

A Assembleia Geral é o órgão soberano, convocado e instalado de acordo com a Lei das Sociedades Anôni-

mas, o Acordo de Acionistas e em conformidade com o Estatuto Social da Empresa. Tem poderes para decidir 

sobre todos os negócios, matérias, interesses, bem como sobre o desenvolvimento da companhia.

ASSEMBLEIA GERAL
DE ACIONISTAS 

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE

DIRETORIA
INDUSTRIAL

DIRETORIA
COMERCIAL

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

(G4-35, G4-36, G4-37, G4-38, G4-39, G4-40, G4-41, G4-47 e G4-49)

Formado por seis conselheiros indicados pela panhando diretamente os relatórios e estudos a 

Petrobras Biocombustível e R.P.BIO, seu mandato é cargo da Diretoria Executiva (G4-36), bem como as 

bianual. O conselho tem a missão de cuidar e valorizar disposições contratuais relativas à prestação dos 

o patrimônio da empresa, bem como maximizar o serviços de produção e distribuição de biodiesel. 

retorno dos investimentos realizados, estabelecendo a Nesse sentido, o Conselho possui também o papel 

estratégia geral de administração dos negócios da Com- de evitar conflitos de interesses entre as diversas 

panhia. Tem por dever zelar pela fiel observância das partes interessadas. (G4-41)

normas legais, regulamentares e disposições contratu- Contudo, não são adotados mecanismos específi-

ais às atividades da empresa. (G4-41 e G4-44) cos para identificar conflitos de interesses nas 

O presidente do Conselho não faz parte da Dire- Assembleias Gerais de Acionistas. Caso ocorram, 

toria Executiva (G4-39). O órgão é responsável por serão administrados pelo presidente da Assembleia 

garantir que normas legais, regulamentares e dispo- ou pelo Conselho de Administração, conforme apli-

sições contratuais sejam seguidas fielmente, acom- cável e resolvidos pelo juízo arbitral. (G4-41)

Governança BSBIOS
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* Composição do Conselho Administrativo em 31 de dezembro de 2017.

* Composição do Conselho Fiscal em 31 de dezembro de 2017.

Ricardo Greenhalgh Barreto Neto  

Paulo Ricardo Pinto Alaniz

Erasmo Carlos Battistella

Aniger Lorena Ribeiro de Oliveira INDEPENDENTE

Thaís Murce

Alessandra Maria Rodrigues Cordeiro

Marcos Alexandre Cittolin

Lair Jesus Pereira de Oliveira 

Ivídio Luís Wehrmamann Schweizer  

BIOCOMBUSTÍVEL 

BIOCOMBUSTÍVEL 

BIOCOMBUSTÍVEL 

BIOCOMBUSTÍVEL 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL 

MODELO DE GOVERNANÇA

(G4-38)

Ao Conselho Fiscal cabe analisar as Demonstra- dato anual e seus membros são indicados pela 

ções Financeiras e discutir os resultados da Compa- R.P.BIO e pela Petrobras Biocombustível, sendo o con-

nhia com os auditores independentes, visando garan- selheiro independente indicado por ambas.

tir a exatidão dos números apresentados. Tem man-

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;

Auditada por organismo independente
acreditado;

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

Gestão de riscos;

Conduta ética.

Diretores e gerentes altamente capacitados
e profissionais;
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DIRETORIA EXECUTIVA 

COMITÊS DE ASSESSORAMENTO

(G4-35, G4-36, G4-51, G4-52, G4-53)

(G4-36, G4-37 , G4-38 e G4-43) 

A Diretoria Executiva é formada por quatro direto- sultoria externa ou opinião de stakeholders. (G4-51, G4-

res, aprovados pelo Conselho de Administração, obser- 52, G4-53).

vando sempre os critérios estabelecidos na Lei, Acordo  A delegação de competências para os executivos da 

de Acionistas e Estatuto Social da Companhia. companhia se dá por meio do acordo de acionistas e 

A política de Remuneração dos Diretores e Conse- do estatuto social, aprovado por Assembleia Geral de 

lheiros é estabelecida pelo Conselho de Administração, Acionistas. A Diretoria Administrativa e Financeira é 

considerando o montante global dos custos projetados responsável pelos tópicos econômicos e socioambien-

pelos profissionais da Empresa, não envolvendo con- tais e se reporta ao Conselho de Administração. (G4-35) 

Os comitês de assessoramento cumprem o papel tração em eventos relacionados a esses temas, 

de subsidiar e instrumentalizar as decisões da Direto- porém, não possui medidas padronizadas de monito-

ria. Integram os comitês os executivos da Companhia, ramento. (G4-36 e G4-43) O papel dos comitês é con-

gerentes e coordenadores. Além disso, a Companhia substanciar as decisões da companhia.

estimula a participação dos conselheiros de adminis-

* Composição da Diretoria Executiva em 31 de dezembro de 2017.

Leandro Luiz Zat

Erasmo Carlos Battistella

Eduardo Kisek

Ezio Slongo

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE

DIRETOR COMERCIAL

DIRETOR INDUSTRIAL

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

COMITÊ DE COMPLIANCE COMITÊ DE SEGURO

COMITÊ GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO COMITÊ DE CUSTOS

COMITÊ DE CRÉDITO COMITÊ DE ÉTICA

COMITÊ DE AUDITORIA

delibera sobre questões relacionadas à política de
compliance da Companhia (conformidade de
parceiros de negócios da BSBIOS);

delibera sobre as propostas dos seguros
contratados pela Cia ( D&O, patrimonial, vida,
responsabilidade civil e obras;

delibera sobre conduta e comportamento da
força de trabalho e cadeia produtiva BSBIOS;

delibera sobre custos;delibera sobre temas relacionados à política de
risco da Companhia face aos fatores de mercado e
exposição incorrida pela empresa;

delibera sobre questões relacionadas à concessão,
ampliação e/ou cancelamento ou redução do limite
de créditos para os clientes de farelo da BSBIOS;

delibera sobre as auditorias nas operações da
BSBIOS;
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POLÍTICAS BSBIOS

GESTÃO DE RISCOS

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: 

ALÇADAS DE
APROVAÇÃO

PROCEDIMENTOS
DE

ALMOXARIFADO

GESTÃO DE
FORNECEDORES:

COMPRAS E
SERVIÇOS

CADASTRO DE
MATERIAIS,
CLIENTES E

FORNECEDORES

USO DE FROTA
E VEÍCULOS

BSBIOS
TRANSPORTE CÓDIGO DE

CONDUTA
COMPLIANCE

GESTÃO DE
PESSOAS

SAÚDE,
MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA E
QUALIDADE

COMERCIAL COMUNICAÇÃO
RISCO DE
MERCADO

GESTÃO DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS E

EFLUENTES

SOJA
A FIXAR

COMPRAS

Implementada pela Diretoria Administrativa- traçados pela organização.  Os riscos são apresenta-

Financeira, com acompanhamento de comitê especí- dos à Diretoria e, caso solicitado, ao Conselho de 

fico para este fim, a Política de Gestão de Riscos Administração. (G4-47 e G4-50)

Financeiros da BSBIOS estabelece objetivos, diretri- O gerenciamento de risco consiste em garantir as 

zes e responsabilidades. margens realizadas na negociação, tanto na compra 

De acordo com a política, os principais riscos da matéria-prima, quanto na venda dos produtos 

alvos de ações de controle e monitoramento são os (biodiesel e farelo). A partir do momento em que 

seguintes: alguma negociação é realizada, a função da área é 

tomar uma posição de proteção em derivativos, por 

meio de contratos futuros na Bolsa de Chicago e Risco de exposição cambial;

Risco de exposição das commodities; contratos futuros de dólar (NDF); essas operações 

Risco de exposição de preços de gordura animal; são realizadas com corretoras e bancos. Além disso, 

Riscos de exposição a outros fatores de mercados. a equipe tem também como objetivo acompanhar a 

movimentação de mercado, dando suporte à área 

Objetivando atuar de forma preventiva, faz a aná- comercial e à diretoria, subsidiando-os com informa-

lise dos cenários de risco e assim previne ou diminu- ções de mercado, tentando antecipar momentos de 

iu o impacto dos mesmos sobre o negócio, evitando volatilidade, mitigando impactos negativos para ou a 

comprometer o alcance dos objetivos estratégicos fim de, principalmente, potencializar resultados.

(G4-2, G4-45, G4-46 e G4-47) 
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CONDUTA BSBIOS

CANAIS DE RELACIONAMENTO 

COMPLIANCE

(G4-56 e G4-SO8)

(G4-SO8)

(G4-49, G4-57, G4-58) 

CÓDIGO DE CONDUTA

COMITÊ DE CONDUTA

O Comitê de Conduta é composto

por dois membros, sendo um dos Recursos Humanos e outro da Controladoria 

e está subordinado à Diretoria Executiva. Em 2017, não acusou recebimento de 

nenhuma denúncia pelo Canal.

Com a garantia de sigilo absoluto e de anonimato, acordo com as normas e resoluções da companhia, 

as sugestões, denúncias e reclamações efetuadas por encaminhando para penalidades, quando necessário, 

parte da equipe BSBIOS sobre condutas éticas podem conforme estipulado no Código de Conduta. 

ser realizadas por contato direto com o superior imedi- O Comitê de Conduta é o responsável pela gestão 

ato do Comitê de Conduta, bem como por e-mail espe- dos assuntos relacionados a comportamentos éticos. 

cífico e documentos formais. Após seu recebimento, os Todas as sindicâncias abertas pela Companhia são 

casos são encaminhados para a diretoria ou chefia avaliadas quanto à sua possível relação com casos de 

imediata, que delibera pela apuração dos fatos, de corrupção.  (G4-49)

Em 2017, a BSBIOS elaborou o seu programa de BSBIOS procura reforçar a comunicação e os tratamen-

Compliance, coordenado pela área jurídica, que traz tos dos riscos de compliance ligados a ela e aos seus 

em seu bojo o enraizamento da cultura da integridade, parceiros de negócios. 

ética e transparência na empresa. Com essas ações, a O Comitê de Compliance conta com a participação 

Elaborado em 2016, o Código de Conduta da 

BSBIOS tem procedimentos específicos definidos, 

que devem ser seguidos em todos os relaciona-

mentos da companhia, seja profissional ou institu-

cional. Nele, estão contidas orientações que ver-

sam desde condições seguras de trabalho a confli-

tos de interesses. (G4-56) O documento está dispo-

nível na intranet para o público interno e na inter-

net para os demais públicos. O canal oficial de 

comunicação para casos de inconformidades é o e-

mail do Comitê de Conduta. (G4-56) O código de 

conduta da companhia orienta as relações e com-

promissos da companhia com todas as partes inte-

ressadas: o mercado, agentes públicos, governos, 

colaboradores, autoridades e a sociedade. O docu-

mento aborda assuntos como práticas anticorrup-

ção e normas de comportamento, dentre outros. 
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das diretorias executiva e comercial, SMSQ, TI, Ges- ção de consultoria especializada para elaboração do 

tão de Pessoas e Controladoria. Coube ao Comitê pre- mapa de riscos da companhia, passo inicial para o 

parar a empresa e implantar gestão de conformidades, compliance.  

criar a política de compliance da BSBIOS, aprovada A companhia também planejou as seguintes 

pelo Conselho de Administração, em agosto de 2017 e ações: conclusão do mapa de riscos, das políticas e 

implementar o software de checagem de terceiros, normas aplicáveis, alinhamento dos riscos levantados 

cujo objetivo é a análise prévia de conformidade dos e classificados no mapa de riscos, treinamento de 

futuros contratados pela companhia. Nesta linha, 100% dos colaboradores acerca das regras e normas 

visando fortalecer a atuação do Compliance na empre- contidas nos documentos e sobre sistema de monito-

sa, a BSBIOS investiu na capacitação de dois colabora- ramento contínuo de compliance,  implementação do 

dores: o diretor Administrativo e Financeiro, com curso Programa de Compliance, sendo que dentre as ações 

internacional de Compliance pela SCCE/EUA e a Geren- mapeadas está o fortalecimento do canal de ética e 

te Jurídica, com curso de compliance no INSPER denúncias, bem como o respectivo tratamento e res-

(IBMEC). posta das situações identificadas. Por último, a expec-

Seguindo orientação de certificação de Compliance tativa para 2018 é implementar a estratégia de gestão 

Officer e recomendações da Controladoria Geral da integrada de riscos corporativos, o GRC - Governança, 

União – CGU, a BSBIOS iniciou processo de contrata- Riscos e Compliance. (G4-57 e G4-SO4)

Disseminando efetivamente a cultura da sustenta- prima das cooperativas familiares da região, além de 

bilidade, na sua forma mais ampla, para toda a sua aquisições de cerealistas e demais cooperativas que 

rede de relacionamentos, a BSBIOS almeja atuar de estão na área de atuação da empresa. Ademais, a 

forma sinérgica com sua cadeia produtiva e, para isso, BSBIOS compartilha da ideia de que as políticas públi-

compra, distribui e transforma produtos das regiões cas devem promover a manutenção da população 

onde está inserida, gerando e agregando valor para agrícola no meio rural, criando condições que elevem 

todos os públicos. Com ética e responsabilidade, pro- sua qualidade de vida e dos produtos, realizando a 

move a melhoria dos padrões de vida das pessoas da inclusão produtiva e agregando valor aos produtos 

região e valoriza os elos da cadeia de produção do advindos da agricultura familiar. No que tange ao Selo 

biodiesel, comprando, no mínimo, 40% da matéria- Combustível Social, e respeitando as regras do pro

RESPONSABILIDADE NA
CADEIA DE VALOR (G4-HR1 e G4-DMA) 

COMITÊ

POLÍTICAS DE COMPLIANCE

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO DO COMPLIANCE
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grama, é condição fundamental o cooperativismo, vas e cerealistas) e produtores que comercialmente 

que por se tratar de um modelo baseado na união têm ligação com a BSBIOS reinvestem a riqueza pro-

social e econômica, busca a prosperidade coletiva. duzida diretamente no desenvolvimento econômico 

Para isso, em parceria com as cooperativas familiares, de suas atividades e distribuído entre eles. Na região, 

atua constantemente nas ações de prestação de ser- é importante salientar a participação na economia 

viços de assistência técnica e de difusão tecnológica, das cooperativas Agropecuárias do RS, por exemplo, 

promovendo a elevação da produtividade, da renda e que são responsáveis por 59,57% do PIB Agrícola do 

da qualidade de vida dos pequenos produtores. Essa Estado, e por 10,11% do PIB total do Estado (FEE-IBGE 

forte parceria é fruto do comprometimento social 2008). Da mesma forma, as cerealistas têm uma parti-

dessas com o desenvolvimento das comunidades cipação expressiva nesses números. No ano de 2017, 

onde estão inseridas, mesmo valor que a BSBIOS traz o setor cerealista comercializou 51,8% da soja origina-

consigo. Cabe ressaltar que existe um grande campo da no Rio Grande do Sul (ACERGS).

de produção na área de atuação da BSBIOS, onde Atentos à responsabilidade junto aos parceiros de 

cooperativas familiares, cerealistas e demais coopera- negócio, a companhia procura continuamente melho-

tivas atuam, dando suporte aos produtores, originan- rar processos e construir possibilidades de inclusão 

do grãos e mantendo um forte elo com a BSBIOS, social, de respeito ao meio ambiente e de clareza em 

completando o ciclo entre produção e transformação todas as ações corporativas, expandindo essa energia 

de matérias-primas, o que agrega valor ao setor pri- entre seus pares e aprimorando processos, dentre os 

mário e fortalece a economia regional e nacional. quais os de saúde e segurança, direitos e garantias e 

Assim como a companhia, as empresas (cooperati- distribuição de riquezas. (G4-DMA)

A CADEIA DE VALOR BSBIOS

SELEÇÃO

CANAIS DE RELACIONAMENTO

(G4-12) 

(G4-SO7, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN32 e G4-EN33)

A cadeia da BSBIOS envolve desde o fornecimento tente entre a BSBIOS e seus parceiros, seguindo os 

de grãos, a produção e a distribuição de biodiesel, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

farelo de soja e subprodutos. publicidade, eficiência, isonomia, probidade adminis-

Objetivando confiança na relação e o reconheci- trativa e atendimento das diretrizes estabelecidas 

mento de que os fornecedores são primordiais para a pelo Código de Conduta Ética, que apresenta cláusu-

operação do negócio, dispõe de Política de Compras, las relacionadas a direitos humanos, práticas traba-

em que é explicitado o compromisso na relação exis- lhistas e de trabalho decente e anticorrupção.

A BSBIOS possui critérios de seleção, manutenção, ambiental e social e diretrizes de órgãos reguladores 

avaliação e desligamento dos fornecedores e presta- explicitando-se, assim, oportunidades para novos for-

dores de serviços, baseados na legalidade, saúde necedores, visando a obtenção de melhor qualidade e 

financeira das companhias, logística, conformidade custo da matéria prima, bens e serviços contratados.

A companhia mantém diversos canais de comuni-  A política de Compras e Serviços explicita o com-

cação com os fornecedores: BSNet, telefones, correio promisso na relação existente entre a BSBIOS e seus 

eletrônico direto, correio comum, rádios, folhetos e parceiros, seguindo as diretrizes de comércio justo e 

jornais. Nos canais, há orientações gerais para cadas- concorrência leal, previstas no Código de Conduta 

tro, normativas internas, políticas e legislação. Ética. 

Governança BSBIOS
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CONTRATOS

PROGRAMA DE ENGAJAMENTO
DE FORNECEDORES 

(G4-LA14, G4-LA15, G4-HR5 e G4-HR6)

(G4-HR4, G4-HR5 e  G4-HR6)

A companhia não possui programa estruturado de Também são realizadas inspeções externas para 

gerenciamento de impactos de fornecedores e presta- avaliar a qualidade e a procedência dos materiais 

dores de serviços em direitos humanos na cadeia adquiridos, verificando, entre outros critérios, a ori-

produtiva; porém, em todos os contratos assinados, gem dos produtos, a fim de evitar a aquisição de pro-

há uma cláusula que assegura o comprometimento dutos “piratas” ou falsificados. Também é observado o 

quanto ao respeito à legislação ambiental, à legisla- cumprimento das especificações e normas técnicas, 

ção trabalhista, às normas nacionais e internacionais normas de segurança e da legislação trabalhista, de 

de segurança, bem como o compromisso de seguir os acordo com as diretrizes já descritas. 

princípios da responsabilidade socioambiental, tais Nesse contexto, são exigidos em todos os contra-

como: jamais utilizar trabalho infantil, escravo, degra- tos: declaração da proponente de que se encontra em 

dante ou análogo ao de escravo; jamais consentir na situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 

exploração sexual de crianças e adolescentes nas que diz respeito ao trabalho infantil e à observância 

rodovias; evitar condições insalubres ou quaisquer das vedações estabelecidas pela Lei nº 10.097/2.000, 

outras que transgridam as normas que regulam a ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

matéria. insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer 

A empresa realiza inspeções e se, durante as mes- trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na con-

mas, for detectada alguma irregularidade, o fornece- dição de aprendiz, a partir de catorze anos.

dor ou prestador de serviço é notificado; caso não A empresa é reconhecida pelos seus prestadores 

solucionar tais pendências, poderá receber advertên- de serviços por suas criteriosas práticas de seleção, 

cia, suspensão, rescisão contratual e processo judicial, até mesmo influenciando as próximas parcerias, que 

dependendo da gravidade do ato. devem se adaptar a todas as normas exigidas.

Cônscia de sua importância no mercado e de 

sua proatividade, sobretudo como indutora de 

desenvolvimento, a empresa possui, de forma aber-

ta, comunicação com as empresas contratadas, de 

modo a receber ideias de melhorias no processo; 

ainda, anualmente, a diretoria comercial organiza 

um evento com os fornecedores, trazendo pales-

trantes reconhecidos nacionalmente, quando faz a 

entrega do Relatório de Sustentabilidade.
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É missão da BSBIOS contribuir para o desenvolvi- rio Sustentabilidade, Reunião com Motoristas, Progra-

mento das comunidades onde opera, promovendo ma Sementinhas do Futuro, entre outros. Também 

ações em favor da qualidade de vida, da saúde e do foram realizadas reuniões com fornecedores, cerealis-

bem-estar da sociedade, da redução das desigualdades tas e cooperativas, quando foram apresentadas ques-

sociais, da melhoria das condições de trabalho e do tões de ordem econômico-financeira, inclusive as de 

comprometimento com as questões comunitárias. cunho social, que impactam a vida das partes interessa-

Desta forma, almejando fortalecer laços junto às das. Em alguns desses encontros, também foram trata-

comunidades, em 2017 foram realizadas ações de enga- das questões pertinentes ao relatório de sustentabilida-

jamento, como reuniões, encontros, workshops, pales- de, como matriz de materialidade e levantamento das 

tras, visitas, Encontro Comercial, Lançamento do Relató- expectativas, conforme descrito no perfil do relatório.

IMPACTOS SOCIAIS

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
DE SUSTENTABILIDADE 

(G4-SO1  e  G4-17) 

A apresentação à comunidade do Relató- do realizado pela Fundação Instituto de Pes-

rio de Sustentabilidade é uma importante quisas Econômicas – FIPE da Universidade de 

atividade realizada pela BSBIOS, como meio São Paulo - USP, os retornos econômicos, 

de demonstrar, de forma transparente, aos ambientais e sociais de sua instalação e pro-

seus pares e parceiros, um documento for- dução. As apresentações acontecem nos 

malizando as atividades que são realizadas auditórios de suas duas Unidades, em Passo 

pela empresa. Fundo/RS e Marialva/PR.

Assim, estabelecemos uma relação aberta Além da apresentação formal, são realiza-

e de desenvolvimento com as comunidades das publicações nos meios de comunicação e 

onde atuamos. No documento, ainda expo- realizamos a entrega do Relatório, nas ver-

mos os impactos diretos e indiretos da sões português e inglês, nos eventos, reu-

BSBIOS apresentando, por meio de um estu- niões e encontros realizados pela companhia.

Governança BSBIOS
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IMPACTOS DE VIZINHANÇA (G4-SO2)

A BSBIOS procura, de forma proativa, reduzir os mente acessam a região.

impactos negativos do processo produtivo. Pode-se citar, Ainda, implementou ações que visam preservar a 

como exemplo, a inclusão de gordura animal como maté- integridade do motorista e garantir que o mesmo possua 

ria-prima na produção do biodiesel e o consequente odor seus direitos resguardados, para que possa cumprir com 

ruim proveniente do processo, que acabou causando seus deveres. Pode-se citar como exemplo a casa do 

desconforto da vizinhança em volta da Usina, em Marial- motorista, construída para que, enquanto espera pela 

va/PR. Ciente das reclamações, a companhia adotou medi- carga e descarga, possa descansar em um espaço confor-

das para mitigar o impacto, dentre elas a troca dos reche- tável, que conta com cozinha, chuveiro e sala de TV. Tam-

ios da torre de resfriamento do processo de desodoriza- bém são contratadas transportadoras que possuem o 

ção e a separação do ácido graxo. Com isso, em 2017 não controle da frota, por meio do rastreamento do veículo, 

houve nenhuma reclamação. que fiscalizam o cumprimento da política de proibição de 

Por se tratar de uma atividade com alto risco de aci- caronas. 

dentes, inerentes às atividades de produção e distribui- Assim, além de contribuir para a segurança do cami-

ção, a BSBIOS, preocupada com a segurança da comuni- nhoneiro e da carga, ainda efetuam, de forma subjetiva, o 

dade, adota instrumentos reguladores de acompanha- enfrentamento da exploração sexual, já que a política da 

mento e avaliação de impactos, tendo como meta a redu- carona, quando aplicada, evita este tipo de prática.

ção de acidentes entre os usuários de seus serviços, por Atuando na prevenção, anualmente, em 25 de julho - 

meio de campanhas de orientação sobre o uso correto data alusiva ao dia do colono e do motorista, a compa-

de equipamentos e os cuidados necessários. nhia realiza atividades de lazer, palestras e exames de 

O congestionamento no entorno das unidades, em saúde. São realizadas: verificação da glicemia, do IMC, do 

época de safras, devido à carga e descarga de 300 cami- RCQ e da pressão arterial. Também são oferecidos: aula 

nhões-dia (G4-SO2), é outro impacto relevante. Para con- de ginástica laboral, cortes de cabelo gratuitos e palestras 

tê-lo, o pátio de estacionamento da unidade de Passo de conscientização. As palestras tratam sobre cuidados e 

Fundo foi ampliado em 30%, somando mais 150 vagas. segurança no trânsito, documentação correta, trabalho, 

Via BSNET, foi instituída logística para despachos de car- ergonomia e legislação pertinente. Outra atração é a 

ga, com o objetivo de evitar congestionamento, bem exposição de caminhões, com teste drive, e demonstra-

como estabelecida rota diferenciada. ção de novos modelos. Os participantes também são 

A empresa tem trabalhado de forma proativa com agraciados com alguns brindes. 

órgãos públicos, nas esferas federal, estadual e munici- A atividade é organizada pelas áreas de logística, saú-

pal, para que seja construído um novo acesso à unidade de, meio ambiente, segurança, comunicação e marketing, 

matriz da BSBIOS, via trevo da Embrapa. Com isso, have- e conta com a participação de todas as diretorias, 

ria maior segurança para os caminhoneiros, colaborado- demonstrando que as questões são tratadas de maneira 

res e para os moradores dos bairros próximos que diaria- transversal. (G4-SO1, G4-S02 e G4-DMA)
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GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



m dos pilares da gestão BSBIOS é a discipli- no exercício. Com excelente geração de caixa 

na orçamentária, objetivando eficiência e (EBITDA), a empresa deu continuidade à sua estraté-U qualidade em todos os processos internos, gia, com otimização e eficiência nas suas operações, 

sem deixar de investir em operações e projetos de seja por meio da melhoria de processos industriais, 

inovação. com consequente reduções de custos, otimizações da 

O ano de 2017, mantida a disciplina orçamentária, gestão fiscal e redução do serviço da dívida, seja pelo 

foi um ano de muito sucesso em relação ao planeja- adequado posicionamento no mercado, decorrente 

mento traçado. A redução de despesas fixas e a otimi- da efetividade das operações de hedge. Os resultados 

zação estrutural, fruto da reorganização pela qual foram perceptíveis: a melhoria nas margens e a supe-

passou a empresa, foram fundamentais para que ração das metas orçamentárias foram consequência 

resultados extremamente positivos fossem colhidos de um ano de incontestáveis benefícios. 

As atividades da BSBIOS comprovam sua impor- desenvolvimento local, estadual e nacional. Em con-

tância no cenário econômico regional, sobretudo trapartida, em 2017, a BSBIOS recebeu R$ 

pela promoção de vasta rede de suprimentos, ope- 126.019.065,21 de incentivo financeiro do governo, 

rando diariamente com fornecedores locais, em via crédito presumido PIS/CONFINS. Simultaneamen-

especial da agricultura familiar o que, por conse- te, atua fortemente em programas de inclusão soci-

quência, gera emprego e renda nos municípios e al, conforme descrito no capítulo Investimento Social 

região. Desta forma, contribui efetivamente para o Privado. (G4-EC8 e G4-DMA)

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
(G4-EC1 a G4-EC9)

Desempenho Econômico BSBIOS 2015 2016 2017

Em milhares de R$ Em milhares de R$ Em milhares de R$

2.161.821 2.307.562.415.590

349.835   383.222393.231

179.679 14.714210.416

210 228438

116.894 145.002141.766

62.575 73.797                                                  68.212

10.565 17.9119.385

1.636 3.039210

8.929

95.716

14.872

119.111

9.175

95.971

3.857.829,78

Receitas

Valor Adicional Total a Distribuir

Impostos, Taxas e Contribuições

Municipais

Estaduais

Federais

Investimentos realizados pela empresa

Investimentos em Infraestrutura, construção de Instalações

Investimentos em tecnologia e operação industrial

EBITDA

OPEX e CAPEX

A tabela a seguir apresenta o desempenho econômico da empresa:

FONTE: DVA/BSBIOS
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Em 2017, a BSBIOS investiu R$ 17.911.000,00 e, deste empresa mais competitiva, tanto em escala como em redu-

valor, R$ 3.039.000,00  foram usados para melhoria de ção de insumos de processo, graças às novas tecnologias. 

infraestrutura e R$ 14.872.000,00 para aquisição de equipa- Com isso, a companhia reafirma sua crença no Programa 

mentos e tecnologias utilizados na operação industrial. Nacional de Produção e Uso do Biodiesel – PNPB, e se capa-

Esses investimentos foram realizados objetivando a cita ainda mais para atender ao mercado de Biodiesel em 

expansão de capacidade, para se adequar ao crescimento expansão e se adequar ao RENOVABIO, mencionado anteri-

do mercado, com a chegada do B9 e B10, tornando a ormente. (G4-EC7 e G4-DMA)

As novas tecnologias são oportunidades de se investir em contribuindo com maior eficácia para a descarbonização.

técnicas inovadoras, capazes de reduzir o consumo de recur- A companhia investiu, em 2017, R$ 620.068,79 em Inova-

sos, aumentar a eficiência e otimizar processos cada vez mais ção e projetos de novas tecnologias e R$ 14.251.915,18 em 

qualificados e seguros; assim, a empresa investe em projetos eficiência energética. Desta forma, manteve a posição de 

de pesquisa e desenvolvimento de novos negócios, que pos- inovação no setor, promovendo avanços tecnológicos e de 

sam gerar benefícios para ela e para a sociedade, inclusive processos.

INOVAÇÃO

CATEGORIA VALOR

Inovação R$ 620.068,79

R$ 14.251.915,18

R$ 3.038.984,88

R$ 17.910.968,85

Eficiência Energética

Outros

Total

TOP 5 DA INOVAÇÃO

VASO FLASH

REATORES PFR COALESCEDORES

SECAGEM DE RESÍDUO DE SOJA

PURIFICAÇÃO DA GLICERINA

                        Para o projeto do Vaso Flash, avaliou-se o equilíbrio líquido

                        vapor e o perfil de temperatura que esse novo equipamento

                        teria no processo. Dimensionou-se o vaso e seus periféricos e

                        projetaram-se os diagramas de vazão de processo, o diagrama

de tubulação e a instrumentação de processo. Esse sistema proporciona

uma melhor secagem do biodiesel, garantindo confiabilidade operacional e

maior produção com o mesmo sistema de purificação da planta industrial.

                        São feitos: avaliação da primeira etapa reacional de transesteri-

                        ficação e projeto de um reator de fluxo empistonado (PFR).

                        Com a inserção do projeto pode-se reduzir o consumo de cata-

                        lisador metilato de sódio, visto que se utiliza maior tempo de

residência na etapa controlada pela difusão. Essa redução diminui custos

industriais.

                        A pesquisa resultou no projeto Coalescedor Biodiesel Água.

                        Esse projeto objetivou desenvolver um leito recheado aonde o

                        recheio estruturado serve como componente mecânico capaz

                        de promover o contato de gotículas menores em gotas resul-

tantes maiores, o que acelera a decantação e a separação de fases, em curto

tempo de residência. Esse vaso foi implantado na alimentação do decan-

tador existente, o que promoveu a separação das fases com excelência.

A vantagem desse sistema consiste em permitir maior vazão horária na

produção, utilizando equipamentos já existentes e, assim, produzir maior

quantidade de biodiesel.

                        Esse resíduo é composto por palhas e pedaços de grãos de

                        soja que não são removidos durante a separação. O projeto

                        consistiu em avaliar equipamentos de secagem que pudessem

                        conferir umidade adequada. Projetou-se layout e periféricos

(ciclones, motores, moinhos) de um secador rotativo com contato direto de

ar quente para a secagem do resíduo. O produto final pode ser adicionado

à alimentação de bovinos.

                        Diz respeito à instalação de um Decanter Centrífugo para

                        separação, por diferença de densidade, da glicerina loira da

                        oleína (ácidos graxos). O projeto contempla tanques receptores

                        de glicerina e oleína que, assim, são separadas (separar a

oleína da glicerina) de modo seguro e confiável, permitindo a venda do

produto com maior valor agregado, pois antes contaminava o subproduto

glicerina. Cita-se como vantagem a melhoria na especificação da mesma.

INVESTIMENTOS
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PÚBLICO INTERNO



Público Interno
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PROGRAMA EDUCAÇÃO CONTINUADA

(G4-LA1, G4-LA2 e G4-LA3, G4-LA12, G4-10, G4-HR3 e G4-LA13, EU-17, G4-HR4)

companhia busca propiciar ambiente de traba- citação e o treinamento de seu quadro funcional por 

lho atrativo, equânime e tranquilo e, para isso, meio do Programa de Educação Continuada, bem A utiliza as diretrizes de sua política de gestão como a integração de seus colaboradores a suas várias 

de pessoas e de algumas ferramentas gerenciais, como áreas, atuando com transversalidade, conforme pode 

a pesquisa de clima realizada a cada dois anos, a capa- ser observado no Programa Criando Laços.

QUADRO FUNCIONAL

O Programa de Educação Continuada é um O Programa tem como objetivos: prover 

aglomerado de cursos de aperfeiçoamento de oportunidades de aprendizagem que deem 

curta duração, em que os colaboradores da suporte para a empresa atingir seus objetivos 

BSBIOS adquirem e aprimoram seus conheci- de negócio; estimular o envolvimento dos líde-

mentos sobre os processos da empresa e acu- res da BSBIOS com a aprendizagem dos colabo-

mulam novos saberes, que poderão ser aplica- radores, tornando-os responsáveis pelo repasse 

dos ao longo de sua carreira. O Programa é com- de conhecimento; utilizar a educação continua-

posto por 11 módulos, ministrados por instruto- da para obter vantagem competitiva, por meio 

res internos e com a duração de 1 ano. da disseminação da cultura e do aprendizado 

A Missão da Educação Continuada da BSBIOS organizacional; difundir a ideia de que o capital 

é desenvolver os talentos humanos na adminis- intelectual será cada vez mais um fator de dife-

tração dos negócios, promovendo a gestão do renciação das empresas; despertar nos talentos 

conhecimento organizacional, a difusão dos humanos o interesse para o aprendizado; moti-

valores e da cultura empresarial, estabelecendo var e reter os melhores talentos, contribuindo 

sinergia e formando profissionais especialistas para o aumento da satisfação pessoal, em um 

alinhados às estratégias da empresa. clima organizacional saudável.
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PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

A BSBIOS iniciou, no segundo semestre de 2017, o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, em parceria com o 

SESI, com a finalidade de estimular o cuidado com a saúde física e mental dos colaboradores, proporcionando um 

lugar mais acolhedor e agradável para se trabalhar.

Os colaboradores foram convidados a vivenciar ativi- impacto destes pilares nas relações entre colegas, além de 

dades variadas durante o circuito, que foi dividido em 03 mensagens motivacionais retiradas de uma caixa surpresa 

(três) temas: e, posteriormente, dicas sobre relacionamento saudável 

- Atividade física: verificação do Índice de Massa Corpo- no trabalho. Atividades com jogos, como tabuleiro (dama 

ral (IMC); orientações sobre o peso saudável, por meio de e xadrez), cartas e X-BOX também foram aplicados como 

um varal informativo e totens disponibilizados em áreas estimulo à integração e ao bom relacionamento.

comuns; estações de roda de vôlei; chute a gol; circuito - Comportamento preventivo: as ações preventivas 

funcional (corda naval, bosu, medicine ball e kettlebell). focaram a saúde do homem, em alusão ao novembro 

Durante a realização das atividades, os participantes rece- azul. Foram instalados banners informativos sobre cân-

beram informações sobre os principais músculos ativados cer em áreas comuns e os homens foram convidados a 

na realização do movimento executado. participar de atividade recreativas, como: “mitos e verda-

- Relacionamento saudável: o circuito ofereceu ativida- des”, “jogo do tabuleiro”, “oficina da coluna”. Para incenti-

des de leitura, enfatizando a importância do respeito, var a participação, os homens ganhavam um doce ao 

empatia, autoconhecimento, ética, cordialidade, e o final das atividades. 

CIRCUITO DO BEM ESTAR

SORRIR FAZ BEM

O Programa Ginástica na Empresa objetiva a reali- As aulas ocorrem sistematicamente três vezes por 

zação de exercícios físicos em ambiente e horário de semana, com duração de 10 minutos por turma, e 

trabalho. A BSBIOS iniciou as atividades com uma contempla todas as áreas da empresa. Para acompa-

aula inaugural na área externa, em que foram desen- nhar sua evolução, depois do início da ginástica, os 

volvidos exercícios, dinâmicas, atividades em dupla e colaboradores passam por uma avaliação física de 

música.  flexibilidade e recebem os resultados.

GINÁSTICA NA EMPRESA

Além de oferecer o benefício do Plano odontológico, a 

BSBIOS incluiu no Programa de Qualidade de Vida um aten-

dimento diferenciado para os colaboradores da Unidade 

de Passo Fundo, em parceria com o SESI/RS. O cuidado 

com a boca, dentes e gengivas faz parte de um conjunto de 

ações integradas, visando o zelo pela saúde e bem-estar do 

colaborador. 

Os atendimentos foram realizados durante 02 meses 

nas instalações da empresa através de uma unidade 

móvel, totalizando 192 colaboradores atendidos, além de 

distribuir kits odontológicos a cada 03 meses e realizar 

orientações sobre saúde bucal, atingindo 100% dos colabo-

radores da unidade.

(G4-LA1, G4-LA2 e G4-LA3) 



PROGRAMA CRIANDO LAÇOS

COLABORADORES E TERCEIRIZADOS

Por mais que as áreas da BSBIOS tenham 

responsabilidades específicas, entendemos que 

elas podem e devem trabalhar juntas para o 

crescimento do todo. O Programa Criando Laços 

tem a finalidade de integrar colaboradores de 

diferentes áreas da empresa e estimular que 

todas as engrenagens trabalhem em perfeita 

sintonia. Mensalmente, é realizado um sorteio 

entre os colaboradores de áreas Administrativas 

e áreas Industriais; esses colaboradores são 

convidados a passar um dia acompanhando a 

rotina de trabalho de outra área, estimulados a 

tirar dúvidas e a sugerir melhorias. A BSBIOS 

acredita que fomentando melhores relaciona-

mentos e senso de equipe, os resultados serão 

maximizados.

(G4-10, G4-HR3, G4-LA12 E G4-LA13)

Número de colaboradores efetivos e terceiros por gênero nas unidades de Passo Fundo/RS e Marialva/PR:

Colaboradores Efetivos

Trabalhadores Terceiros e Temporários

TOTAL

TOTAL

356

ND

324

64

348

67

74

ND

282

ND

57

24

267

40

65

23

283

44

2015

2015

2016

2016

2017

2017
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Colaboradores Efetivos - Ano 2017

Trabalhadores Terceiros e Temporários - Ano 2017

TOTAL

TOTAL

249

39

99

28

49

14

200

25

16

9

83

19

Passo Fundo

Passo Fundo

Marialva

Marialva

* Dados de 31 de Dezembro de 2017.

Número de colaboradores efetivos e terceiros por gênero e região em 2017:

Os empregados com contrato de trabalho por tivas, de operação, produção, manutenção e carga e 

tempo indeterminado da Unidade de Marialva/PR, descarga. Para a área de produção, que tem trabalho 

estão abrangidos pelo Acordo Coletivo do Trabalho, ininterrupto, com escala de colaboradores por tur-

já os empregados na Unidade de Passo Fundo/RS nos, foi mensurado que foram trabalhados aproxi-

aguardam a negociação do Acordo Coletivo entre os madamente 365 dias.

Sindicatos da categoria (G4-HR4 e G4-LA4). Os dema- Por não manter controle direto sobre o percentu-

is funcionários, como jovens aprendizes, temporári- al de pessoas terceirizadas, os dias trabalhados por 

os, entre outros, estão contratados conforme as leis terceiros e subcontratados é calculado a partir do 

vigentes da CLT e não são abrangidos pelo Acordo número total de dias úteis e sábados do ano referên-

Coletivo de Trabalho (G4-11). cia, assumindo que, em todos os dias, há pessoas 

Em 2017, (G4-EU17) a BSBIOS contou com a parti- terceirizadas trabalhando na operação ou manuten-

cipação de colaboradores em atividades administra- ção da BSBIOS (G4-EU17 e G4-DMA).

Com o intuito de atrair e manter o quadro de profis- 1%. No ano de 2017 houve 22 reclamações sobre Práti-

sionais qualificados, a companhia estabelece práticas cas Trabalhistas apresentadas, dirigidas e resolvidas 

salariais atrativas e benefícios adequados, além de por meio de mecanismos formais. A proporção do pas-

praticar o diálogo com as representações sindicais. sivo trabalhista não teve aumento significativo no ano 

A empresa tem uma baixa taxa de rotatividade de de 2017. O que explica o aumento deste percentual, é 

seus trabalhadores; assim, a relação do passivo traba- a redução da folha de pagamento no ano de 2017, 

lhista em relação à folha de pagamento é menor que devido a venda das Unidades de Originação de grãos. 

AMBIENTE DE TRABALHO (G4-11, G4-LA12)
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Turnover (média do ano) 2,00%

0,18%

7,42%

4,9%

4

4

0

0,0%

1,80%

0,24%

6,7%

4,17%

5

5

3

60%

1,66%

0,65%

6,07%

4,78%

1

1

1

100%

Variação Salarial Homens

Variação Salarial Mulheres

Proporção do passivo trabalhista em relação
à folha de pagamentos

Número total de colaboradoras em
licença-maternidade

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

Número total de colaboradoras que retornaram de
licença maternidade que estavam empregadas
doze meses depois que retornaram ao trabalho

Taxa de retenção de colaboradoras que receberam
licença maternidade

2015 2016 2017

SAÚDE E SEGURANÇA (G4-LA4, G4-LA5,G4-LA6, G4-LA7,G4-LA8)

Por meio da política de Saúde, Meio Ambiente, gração também para terceiros e prestadores de servi-

Segurança e Qualidade – SMSQ, a BSBIOS expressa ços, objetivando memorizar as práticas de segurança 

seu compromisso com a vida e a segurança de seus vigentes, visando à preservação da vida, da saúde e da 

trabalhadores, intervindo de maneira preventiva para integridade física, dos cuidados com o meio ambiente 

que todos a sigam corretamente. A área específica e com as instalações. 

para gerenciar o assunto é a SST, ligada à diretoria da Ademais, os colaboradores são treinados periodi-

empresa, responsável pelo acompanhamento dos camente para o desenvolvimento de atividades espe-

indicadores e metas. As diretrizes da política são apli- cíficas em segurança, como Manuseio de Produtos 

cadas a toda força de trabalho, bem como aos forne- Químicos, Trabalho em Altura, Trabalho em Espaço 

cedores e prestadores de serviços que necessaria- Confinado, Uso de EPIs e demais treinamentos que 

mente precisam se adequar a ela. fazem parte da matriz de Treinamentos da Empresa.

Por atuar com um produto risco 3, em que a gra- A SST promove ações voltadas à saúde do colabo-

duação de maior risco é 4, conta em todas as plantas rador e estas são realizadas por meio de Campanhas 

com Brigada de Incêndio, plano de contingência/ emer- de Sensibilização, como: Outubro Rosa, Novembro 

gência, rota de fuga e realiza periodicamente treina- Azul, Testes e Orientação sobre Hepatite e o Programa 

mento sobre o tema, tanto para empregados própri- Peso Saudável. 

os, quanto para prestadores de serviços e terceiros. A BSBIOS também mantém todos os documentos 

Critérios específicos que abordam itens relaciona- legais relativos à Saúde e Segurança do Trabalho (SST) 

dos à segurança do trabalho são levados em conside- atualizados e completos, como Relatórios de Saúde 

ração também na contratação de prestadores de ser- Ocupacional, Análise de Riscos Ambientais, Relatórios 

viços. Por oportuno, são realizados processos de inte- de Incidentes e Acidentes, entre outros. 

Público Interno
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Igualmente, são monitorados e registrados aciden- tro de Acidentes de Trabalho / Procedimentos e Classi-

tes em todas as operações, quando ocorrem, com o ficação. Ainda, cumpre com as demandas relaciona-

objetivo de minimizar riscos para os colaboradores e das na NR 04 / Serviços Especializados em Engenharia 

para a população, atendendo aos requisitos e Normas de Segurança e em Medicina do Trabalho. A BSBIOS 

de Segurança. leva em consideração o TFCA / Taxa de Frequência de 

O registro de acidentes e incidentes segue os crité- Acidentes com Afastamento, como indicativo para as 

rios estabelecidos na ABNT NBR 14280/2001 / Cadas- ações a serem implementadas em SST.

No período analisado, o ano de 2017 apresentou resultados.

uma leve melhora do TFCA, apesar de ainda terem Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, 

ocorrido 02 acidentes com afastamento no ano. O dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos rela-

resultado indica que as ações implementadas a par- cionados ao trabalho, discriminados por região e 

tir de 2015 estão gradativamente produzindo bons gênero: (G4- DMA e G4-LA6)

A companhia entende por diversidade um con- menor comparado ao número de colaboradores 

junto de diferenças e semelhanças que caracterizam masculinos, mas com sua atuação estão abrindo 

todas as pessoas e não apenas aquelas em situação espaços e oportunidades a outras mulheres. 

de risco ou vulnerabilidade social; por isso, busca Quanto ao apoio às mulheres que saem de licen-

abrir espaços e incluir todos aqueles que necessi- ça maternidade, a empresa tem melhorado a sua 

tam de oportunidades e empoderamento. taxa de retenção, sendo que em 2017 foi de 100%.

Em seu quadro funcional, há 65 mulheres atuan- Em relação à faixa etária, há uma força de traba-

do em todas as áreas da empresa; algumas exercem lho jovem: 40% tem até 30 anos, e 50% tem entre 30 

cargos de destaque, como gerentes e coordenado- e 50 anos, como mostra o quadro a seguir:

ras. O número de profissionais mulheres ainda é 

7,34 3,37 3,22

TFCA 2015 TFCA 2016 TFCA 2017

Homens: Taxa de Acidentes 9,17

0,0

88,00

0,08

0,0

4,06 4,26

0,0 0,0

478,80 462,04

0,42 0,37

0,0 0,0Homens: Taxa de Fatalidades

Homens: Taxa de Absenteísmo

Homens: Taxa de Doenças Ocupacionais

Homens: Taxa de Dias Perdidos

20162015 2017

Em relação às mulheres, não há registro de nenhuma lesão, doença ocupacional, dias perdidos,

absenteísmo ou óbito relacionado ao trabalho. Já quanto à terceirizados e temporários, não há dados

disponíveis.

DIVERSIDADE (G4-LA12, G4-LA13)
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Até 30 anos

Pessoas com Deficiência

45,2%

3,04%

48,7%

6%

0,1%

41,6%

3,49%

42,8%

3,33%

51,7% 53,5%

6,7% 3,7%

0,1% 0,0%Acima de 65 anos

Entre 30 - 50 anos

Acima de 50 anos

2016

2016

2015

2015

Colaboradores de acordo com faixa etária
em relação ao número total de colaboradores:

Colaboradores com deficiência em
relação ao número total de colaboradores:

2017

2017

Sobre a inclusão de pessoas com deficiência, os percentuais são:

A BSBIOS não conta com colaboradores autodeclarados negros, pardos ou indígenas e não foram

registrados casos de discriminação.

* A cota exigida para empresas entre 200 e 500 colaboradores é de 3%.

DIREITOS HUMANOS

TRABALHO INFANTIL
E TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO

(G4-HR1)

(G4-HR5) 

(G4-HR6)  

A BSBIOS segue a legislação nacional e interna- respeito aos direitos humanos em seus contratos. 

cional de Direitos Humanos e procura ter ações Em 2017, o percentual de acordos e contratos que 

que resguardem esses direitos, incluindo nos seus incluem cláusulas de direitos humanos ou que 

contratos cláusulas relacionadas a isso. A compa- estão sujeitos à avaliação em direitos humanos foi 

nhia não recebeu nenhuma denúncia sobre des- de 36,88%. 

A corporação possui políticas que indicam a empresas reconhecidamente comprometidas em 

necessidade de comprovação de documentos que erradicar definitivamente todas as formas de tra-

demonstrem a regularidade fiscal, trabalhista, de balho análogo à escravidão.

segurança dos fornecedores e se junta a outras 
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GOVERNANÇA DAS AÇÕES RELACIONADAS
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - COMPROMISSO
COM A PRESENTE E AS FUTURAS GERAÇÕES
(G4-EN1 ao G4-EN26)

BSBIOS, sendo uma empresa ligada à cadeia ção do ISCC Plus Certificate e para o Certificate accor-

do Agronegócio, conhece os prejuízos a seu ding to the Renewable Energy Directive. Um dos tópi-A negócio decorrentes dos impactos das cos para a obtenção dos certificados considerou o 

mudanças climáticas, já que a principal matéria-prima cálculo das emissões baseado nos Critérios do ISCC – 

utilizada na produção do Biodiesel depende do cam- ISCC 205 GHG Emissions Calculation Methodology 

po. Baixas produtividades de soja, decorrentes da and GHG Audit. Durante o período de vigência dos 

falta ou do excesso de chuvas, influenciam diretamen- certificados – 13.01.2014 a 12.01.2016 - a empresa 

te na oferta de matéria-prima para a indústria. demonstrou redução em suas emissões quando com-

No ano de 2013, buscando ampliar seu mercado paradas com o valor padrão definido pelo RED (Rene-

de atuação na comercialização de Biodiesel, a Empre- wable Energy Directive 2009/28/EC) para a emissão de 

sa se preparou para a exportação do biocombustível. Combustível Fóssil. Os números são apresentados 

Para tal, capacitou sua equipe interna para a obten- abaixo:

Em 2016, alguns valores default do ISCC205GHG Vale ressaltar que a empresa não adota os critérios 

Emissions Calculation Methodology and GHG Audit de cálculo do GHG Protocol para mensurar as suas 

foram revisados, incluindo o metanol utilizado no emissões de Gases de Efeito Estufa. Os cálculos 

processo de produção de Biodiesel; esta revisão trou- seguem os critérios do ISCC e, após a liberação da pla-

xe impacto nos resultados a partir deste ano. taforma de cálculo do Renovabio, passará a utilizar 

Mesmo operando no fornecimento de Biodiesel também este critério para atendimento aos requisitos 

somente no mercado interno, motivada pelo aumen- do Decreto.

to da mistura Biodiesel/Diesel, anunciada pelo Gover- As diretrizes do sistema de Gestão Ambiental estão 

no Federal, a empresa manteve suas planilhas de baseadas nas condicionantes das Licenças/Autorizações 

controle de forma a atualizar anualmente os dados em vigor na BSBIOS e contemplam ações voltadas a 

de Emissões, conforme critérios do ISCC. Emissões Atmosféricas, Gestão de Resíduos Sólidos, 

A empresa se prepara para entrar no Renovabio, Gestão de Resíduos Líquidos e Captação de Água. 

contribuindo com o Decreto nº 9.308, de 15 de março Com o monitoramento de indicadores destes pon-

de 2018, que dispõe sobre a definição das metas com- tos, como: volume de resíduos destinados, volume de 

pulsórias anuais de redução de emissões de gases água captada, volume/qualidade do efluente tratado 

causadores do efeito estufa para a comercialização de gerado, entre outros, a empresa identifica e define 

combustíveis, de que trata a Lei nº 13.576, de 26 de pontos a serem melhorados, avaliando os recursos 

dezembro de 2017. disponíveis para tal. 

Emissão do combustível fóssil de
referência-diesel

83,8 gCO2eq/MJ 

29,8230g CO2eq/MJ

64,41%

83,8 gCO2eq/MJ 83,8gCO2eq/MJ

33,2246g CO2eq/MJ 33,755gCO2eq/MJ

60,35% 60,41%

Emissão BSBIOS

Percentual de redução das emissões BSBIOS
em comparação com combustível fóssil

20162015 2017

Ações Ambientais
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL -
COMPROMISSO COM A VIDA 

USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS: ÁGUA 

(G4-EN15 ao G4-EN21, G4-EN29, G4-EN30, G4-EN31)

(G4-EN8 AO G4-EN10  E G4-EN22 A G4-EN26)

A Planta da BSBIOS de Passo Fundo é certificada No ano de 2013, a BSBIOS investiu em um software 

nas normas GMP+B2 e +B3, desde 2011. Essas normas para controle de documentos. Mesmo que a Empresa 

tratam dos requisitos de Segurança Alimentar para não tenha implementado certificação para a Área 

produção e comercialização de farelo de soja, utilizado Ambiental, os documentos gerados pelo Setor tam-

como ingrediente na formulação de alimentos para bém são controlados pelo Software, disseminando 

animais. Além destas, no ano 2014, os laboratórios da desta forma a cultura de Controle de Documentos 

BSBIOS receberam acreditação no Inmetro, conforme para todos os setores da empresa. A Gestão Ambien-

critérios da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, contem- tal segue como diretriz as condicionantes de suas 

plando ensaios de Biodiesel. Dentre os requisitos esta- licenças/autorizações, assim como a Legislação aplicá-

belecidos pelas normas constam critérios para contro- vel para Resíduos Sólidos, Resíduos Líquidos, Emis-

le, revisão, indexação e arquivamento de documentos. sões Atmosféricas e uso de recursos hídricos. 

Quando são analisados os dados de volume de empresa buscava, muitas vezes, a Gordura Animal já 

água captada pela Planta de Marialva/PR, percebe-se refinada no mercado para utilização na sua produção. 

que o valor tem sido crescente. Esse aumento se dá Investimentos ao longo dos anos permitiram que o 

pelo aumento da demanda de vapor para o processa- refino passasse a ser realizado pela BSBIOS, buscando 

mento de gordura animal para abastecimento da plan- desta forma gordura animal bruta no mercado, ampli-

ta de Biodiesel, transformando esse subproduto do ando o seu mercado de atuação. Não obstante, a com-

segmento das carnes, dantes um resíduo de difícil des- panhia pensa em inovações tecnológicas em médio e 

tinação em matéria-prima na produção de biodiesel. A longo prazo, para diminuir o consumo de água.

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

busca promover tecnologias e processos de tratamento da água de uso industrial que reduzam as perdas e, con-

sequentemente, o volume captado.

Consumo de Água (Litros)

Produção de Biodiesel (m³)

Performance (Litros de água/m³ de Biodiesel)

20162015PLANTA DE MARIALVA/PR 2017

93.739.000,00 133.410.000,00 146.683.00,00

476,7 677,9 722,3

196.532.0 196.532,0 203.087,0



Consumo de Gordura animal (Toneladas)

Produção de Biodiesel (m³)

Utilização de Gordura Animal
(Toneladas/m³ de Biodiesel)

20162015PLANTA DE MARIALVA/PR 2017

196.532.0 196.532,0 203.087,0

72.547,0 69.346,0 76.655,6

0,369 0,352 0,377

Consumo de Água (Litros)

Volume de Efluente Gerado (Litros)

Produção de Biodiesel (m³)

Produção de Biodiesel (m³)

Performance (Litros de água/m³ de Biodiesel)

Performance 
(Litros de efluentes/m³ de Biodiesel)

2016

2016

2015

2015

PLANTA DE PASSO FUNDO/RS

PLANTA DE MARIALVA/PR (G4-EN22 a G4-EN26)

2017

2017

364.094.930,0 358.964.170,0 408.649.200,0

2.094,3 1.805,7 1.991,1

173.853,0 198.793,0 205.237,0

196.532,0 196.532,0 203.087,0

Mesmo havendo consumo de água também no o aumento de 9,70% no processamento de soja,  

processo de esmagamento em Passo Fundo, para demandando maior volume de vapor neste proces-

fins de cálculo e comparação entre os anos citados, so. Mesmo com aumento no processamento, a per-

foi considerado que este volume estivesse sendo formance de 2017 ainda permanece menor que em 

usado somente na produção de Biodiesel. 2015, sendo que neste período tivemos um aumen-

Observa-se aumento no consumo de água no to no esmagamento de 9,3%.

ano de 2017, em relação a 2016. Um dos motivos é  (G4-EN22 e G4-DMA)

34.752.000,00 26.557.200,00 18.524.050,0

176,8 134,9 91,21

Os dados a seguir demonstram o aumento gradativo no consumo de gordura animal pela unidade:

Ações Ambientais
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Volume de Efluente Gerado (Litros)

Produção de Biodiesel (m³)

Performance 
(Litros de efluentes/m³ de Biodiesel)

20162015PLANTA DE PASSO FUNDO/RS (G4-EN22 a G4-EN26) 2017

173.853,0 198.793,0 205.237,0

60.757.320,0 62.486.840,0 56.892.700,0

349,5 314,33 282,08

Mesmo havendo geração de efluentes também no Na geração de efluentes, tem se observado uma 

processo de esmagamento em Passo Fundo, para fins queda ao longo dos anos, tanto na Planta de Passo 

de cálculo e comparação entre os anos citados, foi Fundo como na Planta de Marialva, sendo reflexo da 

considerado que este volume estivesse sendo gerado preocupação da empresa em crescer com redução de 

somente pelas plantas de biodiesel. impactos ambientais.

A energia é indispensável nos processos utilizado cavaco de madeira (biomassa) como 

produtivos da BSBIOS, sendo a energia elétrica e a combustível nas caldeiras. Essa biomassa é composta 

energia térmica gerada pelo vapor as principais basicamente por pinus e eucalipto, provenientes de 

formas de energia utilizadas.  Na geração de vapor é comerciantes de matéria-prima de produtos e 

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

(G4-EN8 A G4-EN10 E G4-EN11 A G4-EN14)

(G4-EN3 A G4-EN7 E G4-EN11 A G4-EN14)

Água Subterrânea 457.834,98 m³

95.509,3 m³

95.509,3 m³

Sem reutilização Sem reutilização Sem reutilização

7

492.374,17 m³ 555.332,20 m³

89.044,04 m³ 76.416,75 m³

89.044,04 m³

8

76.416,75 m³

9

Efluentes

Volume total de água descartada

Volume total de água reciclada/reutilizada

Número total de fontes de água impactadas

20162015 2017

Relatório de Sustentabilidade 2017  . BSBIOS58

Ações Ambientais



subprodutos florestais, devidamente cadastrados Minimizar o consumo da biomassa por intermédio 

no DEFAP – Departamento de Florestas e Áreas da melhoria de performance das caldeiras e pelo 

Protegidas para os fornecedores do Rio Grande do desenvolvimento de fornecedores também faz parte 

Sul, e no SERFLOR – Sistema Estadual de Reposição do desenvolvimento sustentável da empresa. 

Florestal Obrigatória para os fornecedores do Paraná.

A unidade de Marialva tem demonstrado queda de vapor, treinamento de equipe, aproveitamento 

constante no consumo de biomassa, mesmo após máximo do condensado gerado e tratamento da água 

aumento da capacidade produtiva da Planta. Tal fato de abastecimento da caldeira.     

deve-se ao constante trabalho de ajuste na produção 

A geração de vapor da Planta de Passo Fundo abas- Passo Fundo, porém manteve a performance de 

tece a Planta de Biodiesel e a esmagadora. Para fins 2015. Não se pode olhar esses dados isoladamente, 

de cálculo e comparação entre os anos citados, foi sem considerar as variações de produção da esmaga-

considerado que toda a biomassa consumida fosse dora ao longo dos anos. Conforme citado neste rela-

para gerar vapor somente para a Planta de Biodiesel. tório, o vapor produzido pelas caldeiras é distribuído 

Observa-se que o consumo de biomassa no ano para outros processos, além daqueles ligados à Plan-

de 2017 foi maior que no ano de 2016, na Planta de ta de Biodiesel. 

Consumo de Biomassa (Toneladas)

Consumo de Biomassa (m³)

Produção de Biodiesel (m³)

Produção de Biodiesel (m³)

Performance 
(Kgs de Biomassa/m³ de Biodiesel)

Performance 
(m³ de Biomassa/m³ de Biodiesel)

2016

2016

2015

2015

PLANTA DE MARIALVA/PR

PLANTA DE PASSO FUNDO/RS

2017

2017

196.532,0 196.832,0 203.087,0

173.853,0 198.793,0 205.237,0

43.779,0 35.658,0 32.444,00

296.192,0 312.885,0 350.595,00

181,2 159,07222,8

1,57 1,701,70

Ações Ambientais
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Consumo de Eletricidade (Kwh)

Produção de Biodiesel (m³)

Performance (Kwh/m³ de Biodiesel)

20162015PLANTA DE MARIALVA/PR 2017

196.532.0 196.532,0 203.087,0

Consumo de Eletricidade (Kwh)

Produção de Biodiesel (m³)

Performance (Kwh/m³ de Biodiesel)

20162015PLANTA DE PASSO FUNDO/RS

Consumo e Geração de Energia

2017

173.853,0 198.793,0 205.237,0

8.110.803 7.438.103 8.368.048,0

41 38 41,2

33.909.040,0 34.772.520,0 36.677.760,0

195,04 174,92 178,71

Para a Planta de Passo Fundo, a energia elétrica é mento de soja, entre 2016 e 2017, contribuiu para esse 

consumida no processo de produção de Biodiesel e incremento de consumo. (G4-EN22, G4-DMA,G4-EN15 

esmagamento. Para fins de cálculo e comparação entre A G4-EN21)

os anos citados, foi considerado que apenas a Planta Aumentar volumes produzidos com redução no 

de Biodiesel estivesse consumindo energia elétrica. consumo de energia é uma preocupação constante da 

Conforme demonstram os dados, houve aumento empresa. Além de produzir energias renováveis, obser-

na demanda de energia elétrica no ano de 2017, em va-se com atenção a energia consumida pelos proces-

relação ao ano de 2016, na Planta de Passo Fundo. sos. (G4-EN22, G4-DMA, G4-EN15 a G4-EN21)

Vale ressaltar que o aumento de 9,70% no processa-

Consumo de eletricidade (Kwh) 42.019.843,0

357.673,0

633.877,0

43.779,0

296.192,0

42.210.623,0 45.045.808,0

352.826,0 364.719,95

528.365,0

35.658,0

312.885,0

98.448,00

32.444,00

350.595,00

Consumo de vapor (Toneladas)

Diesel (Litros)

Biomassa (Toneladas - Planta Marialva/PR)

Biomassa (m³ - Planta Passo Fundo/RS)

20162015 2017
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A BSBIOS utiliza integralmente a energia elétrica Em 2017, verificamos uma redução significativa no 

fornecida pelas distribuidoras. O percentual desta consumo de Diesel, causada pela substituição desse 

energia que está sendo gerada por fontes renováveis combustível por gás GLP, utilizado no gerador de 

(como a eólica), assim como o volume total de emis- vapor de alta pressão da unidade de desacidificação 

sões vai depender da fonte de geração da energia que de Gordura Animal da Planta de Marialva. 

está sendo ofertada. (G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17)

A utilização em maior escala do modal ferroviário para a manutenção das vias, minimiza os riscos de 

reduz a emissão de gases efeito estufa, provenientes acidentes de trânsito e problemas ambientais, assim 

da queima do combustível fóssil. Além disso, a redu- como otimiza as operações de carga/descarga para a 

ção do número de caminhões nas rodovias contribui indústria e os terminais.

As políticas da companhia fornecem as diretrizes a a aderir a um programa de sensibilização, tais como o 

serem seguidas em todos os aspectos, inclusive para de prevenção de acidentes. Também criou um progra-

as etapas de seleção e contratação do transporte dos ma de saúde e segurança, bem como um canal for-

seus produtos e matérias-primas. Todos os processos mal de comunicação para empregados, parceiros, 

que envolvem Transporte e Logística estão sob res- clientes e comunidade, pelo qual impactos negativos 

ponsabilidade do Setor de Logística. O Setor possui de transportes ou eventuais não-cumprimentos das 

painel de controle e acompanhamento de metas e, normas podem ser comunicados.  A contratação de 

em conjunto com outras áreas da Companhia, define serviço de transporte já faz parte da Política de Com-

ações que abordam desde performance, custos e pliance, demonstrando a preocupação da empresa 

prazos até atividades que visam à saúde e ao bem- em buscar parcerias aptas a operar neste elo tão 

estar dos motoristas que acessam a empresa. Ações importante da sua cadeia. 

para comemorar o Dia do Motorista são um exemplo Por possuir um grande impacto na operação, a 

de atividades que vão além de “transportar”. É um logística é uma preocupação constante, e foi levada 

momento de interação com os motoristas, de consci- em consideração para a escolha da área de instalação 

entização sobre suas responsabilidades no trânsito e da empresa, sendo suas duas plantas estrategica-

de alerta sobre os cuidados com sua saúde. mente instaladas ao lado de ferrovias, que permitem 

A empresa conta com canais formais e informais o escoamento do farelo de soja e do biodiesel até o 

que possibilitam a comunicação de eventuais não armazém portuário e terminais de abastecimento e 

conformidades ou possíveis riscos. Também possuiu distribuição. A Unidade de Passo Fundo já opera com 

ferramentas contratuais que permitem controlar o esse modal na Distribuição de Biodiesel, enquanto 

atendimento de todas as normas e regulamentações que a Unidade de Marialva está estrategicamente 

por parte de seus parceiros de logística e transporte, instalada ao lado da ferrovia, que permitirá ofertar 

e também incentiva seus fornecedores de transporte também este modal no futuro. 

IMPACTOS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA
E DISTRIBUIÇÃO (G4-EN30)

Biodiesel transportado via modal ferroviário

20162015PLANTA DE PASSO FUNDO/RS 2017

45,1% 61,8% 53,6%
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Observa-se que a redução na utilização do modal dos vagões é Araucária/PR (devido à estrutura dispo-

ferroviário, no ano de 2017, em relação a 2016, nada nível). Outro fator que implica na redução é a estraté-

tem a ver com a indisponibilidade deste modal por gia comercial de cada cliente, que decide operar com 

parte da BSBIOS. Infelizmente, nem todas as bases de caminhões em bases mais próximas a Passo Fun-

recebimento de Biodiesel, no Brasil, estão aptas a do/RS. Apesar da BSBIOS ofertar e disponibilizar esse 

operar com este modal, e as distribuidoras atendem modal de escoamento, em todas as suas negociações, 

suas demandas em outros destinos que não têm dis- ela está sujeita às condições de recebimento e descar-

ponibilidade ferroviária. Atualmente, o único destino ga da base que irá receber o produto. 

Na BSBIOS, a logística reversa é aplicada para as número de embalagens recuperadas ao longo dos 

embalagens de insumos, representadas em sua maio- últimos 3 anos, verifica-se que a saída da empresa do 

ria por bombonas de produtos químicos utilizadas no segmento de Originação de Grãos reduziu drastica-

tratamento da água industrial e efluentes, latas de mente essa movimentação, já que não se realiza mais 

tintas e toners de impressoras. Quando se analisa o a comercialização de agrotóxicos, desde o ano de 2016.

Os resíduos gerados nos processos de produção, avaliar as possibilidades de destinação, que agreguem 

laboratório e prédio administrativo foram mapeados a valor e gerem menor passivo ambiental. Neste sentido, 

fim de compor o Plano de Gerenciamento de Resíduos a BSBIOS apostou na compostagem, como sendo uma 

Sólidos – PGRS, em conformidade com a Política Nacio- tecnologia que incorpora esses objetivos. No RS, a com-

nal de Resíduos Sólidos e alinhado com as tecnologias postagem é realizada por empresas especializadas, 

de tratamento e de disposição disponíveis próximo de que comercializam adubo orgânico. Já no Paraná, um 

suas plantas. O objetivo do Plano, além de garantir que projeto coordenado pela Prefeitura de Maringá utiliza 

todos os resíduos gerados em seus sites sejam devida- esses resíduos para fabricação de adubo orgânico, que 

mente acondicionados, transportados e dispostos, é será distribuído para hortas comunitárias.

No entanto, a redução não está associada somente a não comercialização de agrotóxicos. A instalação de um 

tanque de ácido fosfórico na unidade de Passo Fundo, no ano de 2016, contribuiu para a melhoria deste número, 

conforme se pode verificar abaixo:

LOGÍSTICA REVERSA

RESÍDUOS

(G4-EN22 A G4-EN26)

(G4-EN23, G4-EN24, G4-EN25)

Número de embalagens recuperadas –

Unidades de Passo Fundo e Marialva

Número de embalagens recuperadas –

Unidade de Passo Fundo

2016

2016

2015

2015

2017

2017

60.387,0 70.486,0 1.807,00

6.649,0 3.260,0 1.792,0

PLANTA DE PASSO FUNDO/RS

PLANTA DE PASSO FUNDO/RS E MARIALVA/PR
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CINZAS DA CALDEIRA VIRAM ADUBO ORGÂNICO
EM CENTRAL DE COMPOSTAGEM 

Melhor do que destinar um resíduo sólido industrial tipo de veneno. Os agricultores urbanos recebem 

de forma ambientalmente correta é agregar valor a assistência técnica e capacitação pela equipe da Secre-

este resíduo, igualmente de forma sustentável. Assim taria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econô-

acontece com as cinzas da caldeira geradas pela quei- mico – SEIDE, da prefeitura, para melhorar o manejo 

ma do cavaco de eucalipto para geração de vapor e das hortaliças.

energia para a BSBIOS - unidade Marialva. Estes agricultores, além de produzirem e consumi-

Estas cinzas são destinadas para o projeto da Cen- rem hortaliças mais saudáveis, ainda tem a possibilida-

tral de Compostagem, no município de Maringá/PR, e de de obter ou aumentar a renda familiar com a venda 

vão se tornar um rico composto orgânico a ser destina- do excedente produzido nas hortas, beneficiando tam-

do para a adubação das Hortas Comunitárias do Vivei- bém o restante da população, que pode adquirir com 

ro Municipal e das Praças e Jardins do Município. A um baixo custo estas hortaliças orgânicas.

central de compostagem produz aproximadamente A parceria entre a empresa e o município gera ações 

130 toneladas de adubo orgânico por mês. de sustentabilidade, contribuindo com um projeto social 

Parte do adubo produzido é enviado para as hortas importante para as famílias que fazem uso do adubo 

que integram o Projeto das Hortas Comunitárias, orgânico para seu sustento alimentício e, por conse-

implantado pelo programa Maringá Saudável, que teve quência, um aumento na renda familiar com a venda de 

início em meados de 2015 e tem como objetivo promo- produtos orgânicos, além de benefícios ao meio ambi-

ver a inclusão de famílias que se encontram em situa- ente e consequente economia para as empresas. A 

ção de vulnerabilidade social, financeira e de insegu- BSBIOS participa desse processo doando as cinzas gera-

rança alimentar, bem como melhorar a qualidade da das na caldeira e custeando o transporte até a usina de 

alimentação destas pessoas. compostagem.

Este projeto tem atualmente 38 hortas comunitári- O maior volume dos resíduos gerados está concen-

as implantadas nos bairros em faixas de domínio de trado na produção e é classificado como resíduo não 

torres de distribuição de energia elétrica ou em fundo perigoso, sendo composto principalmente por cinza de 

de vales, que atendem cerca de 1.050 famílias em vul- caldeira, resíduo de varrição de arruamentos e lodo 

nerabilidade socioeconômica e beneficia aproximada- orgânico de ETE. Esses resíduos, em função de seu 

mente 3.060 pessoas direta e indiretamente. Nestas estado físico, são transportados em toneladas ou m3, 

hortas, são produzidas cerca de 910 toneladas de ali- atendendo ao critério de recebimento da unidade de 

mentos de forma orgânica a cada ano, sem nenhum compostagem.

Ações Ambientais
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Esses dados demonstram que menos de 2% dos para coprocessamento, reciclagem, incineração e, em 

resíduos gerados pela BSBIOS, nos seus processos de último caso, disposição em aterro industrial devida-

produção, não são enviados para compostagem, o mente licenciado. 

que está de acordo com os objetivos do Plano de Ainda, no que se refere a embalagens, é aplicada 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos implementado logística reversa para o fornecedor do material, sendo 

pela Companhia. Para esses resíduos são aplicadas dada preferência para fornecedores que operam com 

outras tecnologias de tratamento como blendagem logística reversa. 

Número de embalagens recuperadas

Peso Total de Resíduos perigosos Exportados

Peso total de resíduos perigosos tratados

Total de produtos vendidos
ou serviços prestados

0,0

25,18 ton

8,76 m³

7.601,00 un

Não aplicável

1,5%

7.272,80 ton

86,36 ton

229,80 m³

8,76 m³

60.387,0 un

60.387,0 un

60.387,0 un

0,0

14,39 ton

4,65 m³

3.835,00 un

Não aplicável

1.807,00 un

0,0

23,32 ton

5,4 m³

3.616,00 un

Não aplicável

1,5% 1,5%

5.147,33 ton

58,15 ton

326,26 m³

4,65 m³

70.486,0 un

70.486,0 un

70.486,0 un

6.918,67 ton

23,7 ton

383,70 m³

5,40 m³

3.616 un

2,997,00 un

Percentual de insumos reciclados usados
na fabricação de produtos e serviços

Total de resíduos gerados pela operação

Total de resíduos perigosos gerados
pela operação

20162015 2017

Resíduo não perigoso (Toneladas) 7.272,80

86,36

98,81%

229,80

8,76

96,18%

5.147,33 6.918,67

58,15 23,7

98,87%

326,26

4,65

98,57%

99,65%

383,70

5,40

98,59%

Resíduo perigoso (Toneladas)

Resíduos movimentados em toneladas 
utilizados para compostagem

Resíduo não perigoso (m³)

Resíduo perigoso (m³)

Resíduos movimentados em m³ 
utilizados para compostagem

20162015 2017

Ao se avaliar o volume de resíduos não perigosos e rentes unidades de medida, e o percentual destes resídu-

resíduos perigosos gerados pela produção, em suas dife- os enviados para compostagem, veja-se a tabela abaixo: 
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INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO 

SOCIOAMBIENTAL

(G4-SO2, G4-LA12, G4-LA13 e G4-EN-31)

ara a BSBIOS, o investimento social privado ção de escolaridade, inclusão social, educação ambien-

deve ser direcionado às comunidades onde tal e a prática desportiva, entre as mais variadas enti-P está inserida e à região em seu entorno, a fim dades e projetos.

de promover o desenvolvimento, a geração de trabalho De forma planejada, monitorada e sistemática, a 

e renda e a inclusão daqueles que estão em situação BSBIOS acompanha e beneficia a comunidade por 

de vulnerabilidade social, agregando valor a essas inici- meio de repasses de verbas, desenvolvendo ações 

ativas como forma de retribuição à sociedade. próprias, visitas, apoio institucional, entre outros meios. 

Assim sendo, promove ações que favoreçam todas Seguindo esses mesmos critérios, a companhia tam-

as etapas da vida, em especial a infância e a adolescên- bém contribui com projetos e ações por meio de Leis 

cia, por meio de projetos que envolvam cultura, eleva- de Incentivo à Cultura, de nível estadual e federal.

Confira os investimentos feitos no ano de 2017:

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 613.042,21 

SOCIOAMBIENTAL
R$ 71.980,00 R$ 252.292,24  

CULTURAL E EDUCATIVA
R$ 288.769,97 
ESPORTIVO

TRANSFORMAÇÃO EM ARTE

Desde 2011, a BSBIOS é parceira do Projeto TransformAção, 

que tem como lema “cuidar da vida, cuidar da natureza, cuidar 

das pessoas”. O projeto desenvolvido desde 2007, em Passo 

Fundo/RS, tem como objetivo proporcionar um processo de for-

mação, conscientização e participação de jovens e adultos na 

questão ambiental e social. 

Um dos braços do projeto é o Transformação em Arte, que 

desenvolve oficinas educativas com crianças e adolescentes (filhos 

dos recicladores da Vila Popular), promovendo, além de habilida-

des artísticas, valores éticos e humanos. São realizadas oficinas de 

capoeira, papel reciclado, percussão, grupo de estudos, leitura, 

inclusão digital, pintura, educação para a convivência e dança. 

Anualmente, são beneficiadas 60 crianças. 

O projeto também contribui com a organização de cooperati-

vas, que tem por objetivo realizar a coleta seletiva e a reciclagem 

de materiais. A BSBIOS possui parceria com a Cooperativa de 

Trabalho Amigos do Meio Ambiente - Coama, também da Vila 

Popular, a qual destina os materiais da coleta seletiva da empresa.
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LAR EMILIANO LOPES EICON – SINDICONTABIL

APAE

O Lar Emiliano Lopes iniciou o ano de 2017 com 

uma nova modalidade de atendimento, funcionando 

somente durante o dia. Com isso, pôde aumentar a 

capacidade de beneficiados, passando a atender apro-

ximadamente 35 alunos de 06 a 15 anos, em turno 

inverso ao escolar. 

A esses jovens em situação de vulnerabilidade 

social são oferecidas oficinas de música, culinária e 

informática. O trabalho também se estende às famíli-

as por meio de palestras e encontros. A BSBIOS é 

parceira das iniciativas do Lar desde o ano de 2009.

O EICON/RS é o Encontro de integração dos Pro-

fissionais de Contabilidade do Rio Grande do Sul, 

que reúne aproximadamente 1.500 pessoas, algu-

mas vindas de outros estados brasileiros. Em 2017, o 

encontro aconteceu na cidade de Passo Fundo/RS. 

Para inovar e valorizar a cultura gaúcha foi realizada 

uma Mostra Cultural, financiada pelo Ministério da 

Cultura e com o apoio da BSBIOS. A atividade ainda 

contou com jogos de integração entre os profissiona-

is, como: voleibol, futsal, rústica, canastra, tênis e 

futebol.

A BSBIOS apoia a Associação de Pais e Amigos A entidade oferece apoio e fortalecimento às 

dos Excepcionais – APAE, de Passo Fundo, que é famílias, além da inserção em todos os âmbitos 

uma Organização da Sociedade Civil (OSC), que da sociedade, buscando assegurar aos usuários o 

trabalha para garantir direitos da pessoa com pleno direito à cidadania.

deficiência intelectual e/ ou múltipla. Aproxima- O trabalho da APAE de Passo Fundo está orga-

damente 350 alunos e usuários, de todas as fai- nizado em três políticas: Assistência Social, Saúde 

xas etárias, participam de programas e projetos e Educação. Conta com o trabalho de uma equipe 

desenvolvidos pela instituição, que lhes oportuni- formada por 65 funcionários e com a contribui-

zam a participação nas mais variadas atividades ção de voluntários - profissionais de diversas áre-

voltadas à socialização, à integração e à melhoria as. As atividades desenvolvidas promovem a auto-

da qualidade de vida. nomia e a independência dos usuários.

Investimento Social Privado
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CULTURAL E EDUCATIVA

SEMENTINHAS DO FUTURO – PASSO FUNDO E MARIALVA

CANTATA NATALINA

O Sementinhas do Futuro é um programa pró- como é feito o biodiesel, assistem a uma peça tea-

prio da BSBIOS, voltado a promover a conscientiza- tral e acompanham o trabalho realizado pela empre-

ção ambiental a estudantes do 4º ano do ensino sa. Todo o custo é financiado pela companhia.

fundamental, de escolas públicas e privadas, de No ano de 2017, a empresa recebeu a visita de 

Passo Fundo/RS e Marialva/PR. 1100 alunos, de 20 escolas. Por meio deste projeto, 

Pelo Programa, os alunos são convidados a fazer a empresa demonstra que o compromisso com a 

uma visita à unidade industrial da BSBIOS, conver- preservação do meio ambiente e da conscientização 

sam com técnicos, participam de palestras sobre a das futuras gerações vai além do papel, pois se faz 

importância do meio ambiente e sobre o que é e na prática, de forma efetiva.

A Cantata Natalina é um evento cultural tradicional de 

natal dos municípios de Passo Fundo/RS e Carazinho/RS. 

Aberta à comunidade, que assiste a verdadeiros espetácu-

los sobre o sentido das comemorações natalinas, ela é pro-

movida pela Congregação de Nossa Senhora – Colégio 

Notre Dame, em parceria com a BSBIOS e outras empresas. 

A preparação para esse espetáculo inicia com antece-

dência e envolve, além dos estudantes das escolas Notre 

Dame e Notre Dame Aparecida, mais de cem alunos da rede 

pública municipal, recebem aulas de música e canto. Esses 

estudantes também participam das apresentações, como 

forma de integrar e estimular a cultura e a educação.

Além das tradicionais apresentações em frente aos edu-

candários, também são feitas sessões extraordinárias soli-

dárias em hospitais, como às crianças internadas na oncolo-

gia do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo/RS, 

que recebem kits com material escolar, e aos pacientes do 

Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, em Passo Fun-

do/RS, que recebem kits com doces.
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JOVEM APRENDIZ

JORNADA NACIONAL DE LITERATURA - JORNADAPP

Em atendimento à Lei 10.097/2000, o programa escolar, três dias por semana, e nos outros dois dias 

Jovem Aprendiz oportuniza o primeiro emprego para dão continuidade ao curso.  

jovens, que são selecionados pela BSBIOS e, assim, O programa proporciona desenvolvimento e cres-

tornam-se alunos do curso preparatório de práticas cimento profissional, valorizando a educação, além de 

administrativas, no Senai ou no CIEE. Após esse perío- ser a porta de entrada para a inserção no

do, passam a frequentar a empresa no contraturno mundo do trabalho.

Na 16ª edição da Jornada Nacional de Literatura, de “Projeto - Transversais: rotas leitoras”, que integra a Pré-

Passo Fundo/RS, os estudantes, os professores e a Jornada e é voltada a qualquer pessoa, em especial ao 

comunidade em geral tiveram a oportunidade de inte- público jovem, que terá que percorrer rotas pela cidade 

ragir com os livros, por meio do JornadApp, aplicativo de Passo Fundo, "caçando" personagens e demais 

oficial do evento, que tem como base obras literárias. informações de obras indicadas para o evento.

A plataforma consiste em um jogo por aplicativo em O JornadApp, que contou com a parceria da BSBIOS 

sistema Android ou iOS, possuindo duas funcionalida- e apoio do Ministério da Cultura, acompanha as novas 

des e atingindo públicos diferentes. Uma delas é o “Jor- formas de difusão da literatura no meio digital, sendo 

nadApp na Escola”, que é uma espécie de game desti- considerado inovador na área da gamificação da leitura, 

nado aos alunos do ensino fundamental e faz parte da como uma forma de tornar a leitura um hábito 

Pré-Jornadinha. Já a outra funcionalidade abrange o prazeroso. 

ESPORTIVO

SPORT CLUBE GAÚCHO

O Sport Clube Gaúcho é um time de futebol mas-

culino adulto, de Passo Fundo/RS. A BSBIOS é 

patrocinadora do Clube, sendo detentora do 'na-

ming rights' do complexo, denominado “BSBIOS 

Arena”, que conta com um estádio e um ginásio. 

A empresa é apoiadora do projeto de construção 

da nova casa e da reestruturação do Clube, por 

acreditar que o esporte pode ser um elemento de 

transformação social. 

Investimento Social Privado
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CLUBE ATLÉTICO GUARANY

BSBIOS / UPF

A BSBIOS apoia o esporte, sendo patrocinado-

ra do time de futsal masculino do Clube Atlético 

Guarany, do município de Espumoso/RS. O Clube, 

que disputa competições estaduais e regionais de 

futsal, conta com equipes nas categorias: sub 9, 

sub 11, sub 13, sub 15 e adulto.

Além da equipe principal e das de base, o time 

índio espumosense realiza ações sociais com a 

comunidade carente do município. O Programa 

Futsal Educacional e Solidário atende cerca de 

200 crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos, no 

turno inverso ao escolar, nas cinco escolinhas 

comunitárias.  No local, participam de atividades 

socioeducativas e esportivas que privilegiam a 

realidade dos alunos, possibilitando acesso à 

educação, esporte, cultura e lazer. 

A BSBIOS patrocina, desde o ano de 2013, a equipe 

de voleibol feminino adulto, denominada por 

BSBIOS/UPF. O projeto trabalha o desenvolvimento das 

atletas muito além das quadras esportivas, conseguin-

do transformar vidas por meio do voleibol e do estudo. 

As estudantes/atletas estão realizando o sonho de 

poder continuar jogando voleibol e estudar, uma forma 

de socialização e planejamento de futuro. São aproxi-

madamente 17 atletas que participam da equipe e estu-

dam na Universidade de Passo Fundo, nos mais varia-

dos cursos, como: Educação Física, Fisioterapia, Psicolo-

gia, Eng. Civil, Arquitetura, Eng. de Alimentos, Direito, 

Agronomia, Enfermagem, Estética, entre outros.

Outro objetivo da equipe é o de reter as atletas for-

madas nas categorias de base pelo projeto Sacada Inte-

ligente, desenvolvido pela Associação Esportiva Recrea-

tiva Voleibol Passo Fundo - AER, e que conta com o 

apoio do campeão olímpico Gustavo Endres e do

 Colégio Notre Dame. 
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O IMPACTO ECONÔMICO DA BSBIOS NOS
MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO E MARIALVA

Objetivo do Estudo

Figura 1: Controle Sintético - Um exemplo

O método do controle sintético para avaliação de impacto econômico

este estudo fizemos a seguinte pergunta: cidades seriam sem a BSBIOS. Ou seja, não temos 

como a BSBIOS mudou a economia de Passo uma Passo Fundo com a BSBIOS e outra Passo Fundo NFundo e Marialva? Responder a essa pergun- sem a BSBIOS para compararmos o impacto econômi-

ta não é simples, porque não sabemos como essas co, temos apenas uma Passo Fundo com a BSBIOS.

Para respondermos à pergunta de como a BSBIOS Paulo, da Marina e da Sandra nas provas da segunda meta-

impactou as economias locais, utilizamos um método esta- de do ano, depois do início das aulas particulares que a 

tístico denominado “controle sintético”. A ideia básica por Dona Vitória contratou, e comparar com as notas do Car-

trás desse método é simples. Imagine uma mãe, Dona los. Na terceira prova, Paulo tirou 4, Marina tirou 3 e San-

Vitória, que tem um filho em idade escolar, o Carlos. No dra tirou 5. A média foi 4 e Carlos, dessa vez, tirou nota 6, 

meio do ano, Dona Vitória contratou uma professora parti- ou seja, 2 pontos a mais do que a média dos três colegas. 

cular para seu filho e, no final do ano, ela se pergunta se Por fim, na última prova do ano, a média dos três colegas 

as aulas particulares valeram a pena. Sem saber como foi 6 e Carlos tirou 9. Ou seja, antes de fazer aulas particu-

responder a essa pergunta, ela conversa com o professor lares, as notas do Carlos eram bem parecidas com a nota 

de Carlos que mostra um fato interessante para Dona média dos três colegas, ao passo que depois das aulas 

Vitória: até o meio do ano, a nota do Carlos era muito particulares, ela ficou acima dessa média.

próxima da nota média de outros três alunos, o Paulo, a O gráfico ilustra a ideia. Nas duas primeiras provas, a 

Marina e a Sandra. Por exemplo, na primeira prova, o nota do Carlos ficou muito parecida com a média das 

Paulo tirou 4, a Marina 5 e a Sandra 6. A média de notas notas de Paulo, Marina e Sandra, mas, nas provas seguin-

da primeira prova desses três alunos foi 5 e o Carlos tirou tes, depois do início das aulas particulares, as notas do 

4,8. Na segunda prova, Paulo tirou 7, Marina 6 e Sandra 5. Carlos ficaram acima da média dos três colegas. Esse resul-

A média foi 6 e Carlos tirou 6 nessa segunda prova. tado sugere que as aulas deram resultado, mesmo com a 

Então, o professor sugere calcular a nota média do nota do Carlos ficando igual na segunda e terceira provas.
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Esta é a ideia básica por trás do método do contro- los matemáticos são usados para procurarmos o 

le sintético. É como se tivéssemos criado um “Carlos grupo de alunos cujas notas se aproximam da nota 

sintético” (também chamado de “controle sintético”), do Carlos, antes das aulas particulares, e esse método 

sem aulas particulares, e o comparássemos com o considera médias simples e ponderadas das notas 

Carlos real, que teve as aulas particulares. O “Carlos dos outros alunos. Um risco que corremos aqui é que 

sintético”, no nosso exemplo, é representado pela é possível que o método não encontre um grupo de 

média das notas dos três colegas. Na prática, o méto- alunos que possa ser usado para criar um “Carlos 

do é mais complexo do que descrevemos aqui. Cálcu- sintético”.

No caso da BSBIOS, procuramos um grupo de Sul, exceto aqueles localizados em um raio de 50 Km 

municípios que pudessem formar uma Passo Fundo em torno da cidade. Fizemos isso porque a economia 

sintética e uma Marialva sintética para indicadores desses municípios também pode crescer devido às 

econômicos selecionados. Ao fazermos isso, devemos atividades da BSBIOS. Imagine, por exemplo, uma 

ser cuidadosos com relação a que grupo de municípi- empresa de transportes localizada em um município 

os considerar na nossa procura por um controle sin- vizinho a Passo Fundo e que presta serviços à BSBIOS. 

tético. Para entendermos isso melhor, vale considerar A economia desse município vizinho será “contamina-

o caso do Carlos. Suponha, por exemplo, que o Carlos da” pela BSBIOS e, se compararmos Passo Fundo com 

tenha um grande amigo no colégio, o Marcos. Carlos esse município vizinho, teremos a impressão que o 

e Marcos sempre estudaram juntos para as provas e, impacto econômico foi menor do que de fato ocor-

por causa disso, o Marcos não pode estar no grupo reu. Usamos o mesmo critério para criarmos uma 

de alunos que forma o “Carlos sintético”. Isso aconte- Marialva sintética. Ou seja, formamos a Marialva sin-

ce porque, já que ambos estudam juntos, o Marcos tética com base em dados econômicos para outros 

pode se beneficiar indiretamente das aulas particula- municípios do Paraná, que não estejam localizados 

res do Carlos e aumentar sua nota também. Se inclu- em um raio de 50 Km da cidade. Além disso, tanto no 

irmos o Marcos no grupo de alunos que forma o Car- caso de Passo Fundo, quanto de Marialva, excluímos 

los sintético, estaremos comparando o Carlos real, municípios do Rio Grande do Sul e do Paraná que 

que teve aulas particulares com um Carlos sintético, abrigam outra empresa de biodiesel ou que estão em 

que teve aulas através do Marcos. Assim, não pode- um raio de 50Km desses municípios. Assim, consegui-

ríamos dizer qual o efeito real das aulas. mos isolar o efeito da BSBIOS nos municípios com 

Dessa forma, para criarmos uma Passo Fundo relação a não existência da empresa ou outra similar 

sintética, consideramos municípios do Rio Grande do de produção de biodiesel.

Em primeiro lugar, considere o que aconteceu com até 2005. Depois desse ano, o PIB do município passou 

o PIB municipal em decorrência da atividade da a ser consistentemente acima do PIB que teria sido 

BSBIOS. O PIB é uma medida da atividade econômica gerado sem a empresa. Se somarmos a diferença entre 

em uma região.  A figura 2 mostra a evolução do PIB PIB real e PIB sintético para Passo Fundo, estimamos 

municipal de Passo Fundo, por meio da linha sólida, que a BSBIOS contribuiu, de forma direta e indireta, 

entre 2002 e 2015. A linha pontilhada representa a para o PIB de Passo Fundo, com um total de R$ 10,2 

Passo Fundo sintética, isto é, o PIB municipal estimado bilhões no acumulado entre 2005 e 2015, a preços de 

de Passo Fundo, caso a BSBIOS nunca tivesse se insta- 2015. A 3 repete o mesmo exercício para os empregos 

lado na cidade. A linha vertical marca a data da funda- formais. Estimamos que a empresa contribuiu direta e 

ção da BSBIOS. Como mostra a figura, o PIB do municí- indiretamente com um total de 15,7 mil empregos adi-

pio real e do município sintético era bastante próximo cionais em Passo Fundo no ano de 2015. 

Controle sintético e o Impacto da BSBIOS

RESULTADOS

Impacto Econômico
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(a) PIB MUNICIPAL
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Figura 2: PIB municipal de Passo Fundo antes
e depois da BSBIOS

Figura 3: Empregos formais em Passo Fundo antes e
depois da BSBIOS

(a) VÍNCULOS TOTAIS
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As figuras 4 e 5 mostram a evolução do PIB e dos e emprego, caso a BSBIOS nunca tivesse se instalado 

empregos formais em Marialva, antes e depois da em Marialva. Estimamos que a BSBIOS contribuiu 

operação da BSBIOS no município. O ano de início direta e indiretamente para o aumento do PIB de Mari-

das operações da empresa, 2010, é representado pela alva, PR, com um total de cerca de R$ 1,4 bilhões 

linha vertical nos gráficos. Assim como no caso de entre 2010 e  2015, a preços de 2015. Nossas estima-

Passo Fundo, as linhas sólidas representam os dados tivas também sugerem que a BSBIOS, direta e indire-

econômicos reais do município, ao passo que as tamente, trouxe cerca de 1.116 empregos adicionais 

linhas pontilhadas representam as estimativas de PIB para o município em 2015.
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(b) PIB MUNICIPAL
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Figura 4: PIB municipal de Marialva antes
e depois da BSBIOS

Figura 5: Empregos formais em Marialva antes
e depois da BSBIOS

(b) VÍNCULOS ATIVOS EM 31/12
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PROJEÇÕES DO PIB DE PASSO FUNDO
E MARIALVA PARA 2018

As séries de dados oficiais para o PIB de Passo municipal para os anos de 2016 a 2018. Estimamos os 

Fundo e Marialva, produzidas pelo IBGE, vão até o mesmos valores para os controles sintéticos de Passo 

ano de 2015. A partir desses dados, realizamos previ- Fundo e Marialva, de forma a estendermos nossa 

sões estatísticas para estimarmos os valores do PIB estimativa da contribuição da BSBIOS para as econo

Impacto Econômico
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mias locais até o final de 2018. A Figura 6 mostra a los sugerem um PIB entre R$ 8,5 bilhões e R$ 9,2 

evolução do PIB de Passo Fundo e sua contrapartida bilhões, em 2018. Estimamos também que a BSBIOS 

sintética até 2018. As linhas vermelhas denotam nos- contribua com R$ 7,3 bilhões para a economia de 

sas estimativas para 2016, 2017 e 2018. Nossos cálcu- Passo Fundo, no acumulado de 2016 a 2018.

A Figura 7 repete o exercício para o município de Marialva até 2018. Estimamos um PIB entre R$ 1,4 bilhões e 

R$ 1,5 bilhões em 2018. Para o período 2016-2018, a expectativa é que a diferença acumulada entre o PIB de 

Marialva e sua contrapartida sintética totalize R$ 1,7 bilhões. 
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Figura 6: Estimativa do PIB de Passo Fundo e do seu
controle sintético de 2016 a 2018.
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Figura 7: Estimativa do PIB de Marialva e do seu
controle sintético de 2016 a 2018.
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GLOSSÁRIO



Compliance: 

Convenção do Clima (COP):

COP 21:

Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis: 

Contribuições nacionalmente determinadas:

Pacto Global:

Descarbonização:

www.unglobalcompact.org e www.pac-Economia de Baixo Carbono:

toglobal.org.br

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 

Investimento Social Privado:

definição de compliance: “Vem do verbo em inglês com planejamento, monitoramento e avaliação dos projetos; estra-

'to comply', que significa “cumprir, executar, satisfazer, realizar o tégia voltada para resultados sustentáveis de impacto e transfor-

que lhe foi imposto”, ou seja, compliance é estar em conformidade, mação social; envolvimento da comunidade no desenvolvimento 

é o dever de cumprir e fazer cumprir regulamentos internos e da ação. (Fonte: Grupo de Institutos Fundações e Empresas - Gife).

externos impostos às atividades da instituição.” (Fonte: Glossário 

Índice de Sustentabilidade Empresarial Bovespa). criado 

em 1998 por um grupo de empresários e executivos da iniciativa 

 é um tratado ambiental internacio- privada, o Instituto Ethos é um polo de organização de conheci-

nal que visa estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa mento, troca de experiências e desenvolvimento de ferramentas 

na atmosfera, resultantes das ações humanas, com o objetivo de para auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão e apro-

impedir que interfiram de forma prejudicial e permanente no siste- fundar seu compromisso com a responsabilidade social e o desen-

ma climático do planeta. volvimento sustentável. Tem como missão mobilizar, sensibilizar e 

ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 

 em 2015, foi realizada a 21ª Conferência das Nações responsável, tornando-as parceiras na construção de uma socieda-

Unidas sobre Mudança do Clima. Como resultado da conferência, de justa e sustentável. 

foi assinado o Acordo global sobre mudança do clima, conhecido 

como Acordo de Paris, onde os 195 países membros estabeleceram 

ferramenta de gestão que apoia as empresas na incorporação da os seus compromissos de redução de emissões.

sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial (RSE) em 

suas estratégias de negócio. (tradução do 

termo em inglês de Nationallly Determined Contribution- NDC) são 

 pelo poder de ação coletiva, o Pacto Global pre-as metas assumidas pelas nações junto ao COP 21. 

tende promover a “cidadania empresarial” para que as companhias 

se engajem na promoção da solução dos desafios advindos com a  redução ou supressão da utilização de fontes 

globalização e para uma economia global mais sustentável e inclu-de energia emissoras de dióxido de carbono e de outros gases de 

siva. Hoje, centenas de companhias de todo o mundo se integra-efeito estufa.

ram à iniciativa do Pacto Global, liderada pelo Secretário Geral da 

ONU. Mais informações em  termo usado para fazer referência 

a um conjunto de práticas econômicas, que tem como objetivo a 

obtenção de lucro com o desenvolvimento, comercialização e utili-

são uma zação (consumo) de sistemas tecnológicos que visem à redução ou 

agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas eliminação do uso de fontes de energias de origem fóssil (carvão 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015, com-mineral e petróleo, por exemplo).

posta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. 

Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradi-é o sistema pelo qual as organizações 

cação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educa-são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relaciona-

ção, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, mentos entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e 

água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consu-órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa 

mo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sus-convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando 

tentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da orga-

econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros.nização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 

longevidade. (Fonte: Indicadores Ethos de Negócios Sustentáveis e 

Responsáveis).

É uma organização internacional, composta por 34 países e com sede 

em Paris, França. A OCDE tem por objetivo promover políticas que  é o repasse voluntário de recursos 

visem ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social de pesso-privados de forma planejada, monitorada e sistemática para proje-

as por todo o mundo. O combate à corrupção e à evasão fiscal faz tos sociais, ambientais e culturais de interesse público. Incluem-se, 

parte da agenda da OCDE, tendo já conseguido resultados otimistas neste universo, as ações sociais protagonizadas por empresas, 

em alguns países. O Brasil não é um país membro da OCDE, mas tem fundações e institutos de origem empresarial ou instituídos por 

a distinção de membro pleno, com participação em algumas reuniões famílias, comunidades ou indivíduos. Os elementos fundamentais - 

e plena cooperação em diálogos e negociações sobre o desenvolvi-intrínsecos ao conceito de investimento social privado – que dife-

mento das economias mundiais.renciam essa prática das ações assistencialistas são: preocupação 

Governança Corporativa: 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social:

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico: 

 

Glossário

GLOSSÁRIO
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INDICADORES GRI



Conteúdo Padrão Geral

G4-01 - Estratégia e análise

G4-02 - Gestão de riscos

G4-03 - Nome da organização

G4-04 - Principais marcas e produtos

G4-05 - Localização da sede
organização

G4-07- Natureza da propriedade

G4-06 - Países que operamos 

G4-08 - Mercados em que a
organização atua

G4-09 - Porte da organização

G4-10 - Número total de empregados ¹ ²

G4-11 - Nº de colaboradores cobertos
por acordo coletivo de trabalho ¹ ²

G4-12 - Cadeia de fornecedores

Omissões
Verificações

externas
Página

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

1º processo de 
relato, não há o 

que relatar

A empresa não
adota Princípio
da precaução

G4-13 - Mudanças significativas no
decorrer do período

G4-14 - Princípio da precaução

G4-16 - Participação em associações

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

36

6 e 7

20

20, 21 e 22

10, 20 e 27

29

20, 31 e 32

20, 21 e 27

20 e 21

20, 47 e 49

20 e 50

20, 23 e 39

9 e 20

20 

20 e 29

17 e 20

Estratégia da
empresa Não Há

G4-17 - Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras 17

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

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

G4-19 - Aspectos materiais
identificados no processo de relato

G4-20 - Escopo

G4-21 - Limite de aspecto material

G4-22 - Efeito de quaisquer
reformulações

13 e 15 

20

9,10 e 20

9, 10, 13,
14, 15 e 20

9, 10 e 14

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

1º processo de 
relato, não há
o que relatar 

anteriormente

G4-23 - Alterações de períodos
cobertos

G4-24 - Grupo de stakeholders
engajados pela organização

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

9, 10 e 20

9, 10, 17 e 82

9, 10 e 12

Não Há

Como o relatório
enfoca as ações

com a comunidade,
os stakeholders 
identificados e 

mapeados foram
aqueles que estavam
diretamente ligados

ao tema. Não há 
omissão.

G4-26 - Abordagem adotada para
definir stakeholders

¹ Conexão OCDE  / ² Conexão Pacto Global

9, 10, 12 e 17

Não Há

Como foi realizada
pesquisa de opinião 

sobre temas a ser 
abordados e pelo 

nºde votos, a 
temática

infraestrura não 
entra neste 

processo de relato
 por ser o menos

 votado.

12 
G4-27 - Principais tópicos e
preocupações para o processo
de relato

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

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

1º ano de relato,
não há registro

de omissões

Não há o
que relatar

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

externamente

G4-28 - Período coberto pelo relatório

G4-29 - Data anterior ao relatório

G4-30 - Ciclo de emissão de relatórios

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

G4-32 - Opção de acordo

G4-33 - Auditoria independente
acreditada

G4-34 - Estrutura de governança

G4-35 - Delegação de autoridades

G4-36 - Diretoria executiva

G4-37 - Comitês de assessoramento

G4-38 - Composição CA,  mandato, etc.

G4-39 - Presidente CA não preside
empresa

G4-40 - Seleção e nomeação CA

G4-41 - Administração de conflitos de
interesse

G4-42 - Papéis desempenhados CA

G4-43 - Competência e Avaliação CA

G4-44 - Avaliação CA

G4-45 / G4 - 46 - Gestão de Riscos

G4-47 - Assembleias e reuniões CA

G4-48 - Aprovação relatório
sustentabilidade

G4-49 - Processo de relato
preocupações críticas CA

G4-50 - Número total de preocupações e
críticas reportadas ao mais alto nível de
Governança

20 

9 

33

33 e 35

33

33

32

35

33 

33

33 e 36

9 e 33

33 e 37

36

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não há
Abrangente

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

G4-56 - Código de conduta

G4-57 - Canais de Informações e 
denúncias

G4-58 - Mecanismos de comunicação

35

37 e 38

17 e 39

32 e 37

36

12, 17, 33 e 35

33 e 35

33 e 35

9 

9 

20

10 e 29 

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
- PADRÃO GERAL
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G4-LA16 - Mecanismos de queixas e
reclamações relacionadas à praticas 
trabalhistas ¹ 

Não Há Não Há 50

Indicador GRI Omissões

G4-LA1 - Emprego ¹ ²

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades ²

G4-HR5 - Trabalho Infantil ¹ ²

G4-HR6 - Trabalho forçado ¹ ²

G4-LA14 / G4-LA15 - Avaliação de
fornecedores em práticas trabalhistas ¹ ²

Geração de Emprego

Verificações
externas

Página

Não Há

Não Há Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há 47

40 e 53

40 e 53

40

Não Há

G4-EN1 / G4-EN2 - Materiais ¹ ² ³

G4-EN3 / G4-EN4 / G4-EN5
G4-EN6 / G4-EN7 - Energia ¹ ² ³

G4-EN8 / G4-EN9 / G4-EN10 - Água ¹ ² ³ 

G4-EN11 / G4-En12 / G4-EN 14
Biodiversidade ¹ ² ³ 

G4-EN 13 / 

G4-EN15 / G4-EN16 / G4-EN17 / 
G4-EN19 / G4-EN20 / G4-EN21 - Emissões ¹ ² ³ 

G4-EN18

G4-EN22 / G4-EN23 / G4-EN 24 / G4-EU25
G4-EN26 / G4-EN27 / G4-EN28 
Efluentes e resíduos ¹ ² ³ 

G4-EN29 - Conformidade ¹ ² ³ 

G4-EN30 - Transporte  ¹ ² ³

G4-EN31 - Total de investimentos e gastos
com proteção ambiental ¹ ² ³

G4-EN32 / G4 - EN33
Fornecedodores ¹ ² 

G4-EN34 - Mecanismo de queixa e
reclamações relativas à impactos
ambientais ¹ ² 

Preservação ambiental e mudanças climáticas

Projetos sociais 

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

Auditada por
terceira parte,

seguindo padrões
internacionais  

22, 55, 57,
60 e 62

Não Há 39 e 55

55 e58

55 e 58

57

57, 66 e 68

22, 57 e 60

39

68

22, 55, 57 e 60

55, 57 e 58

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Segue protocolo
diferente do

GHG PROTOCOL  

Não Há

Não Há

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades 

G4-LA13 - Igualdade de remuneração
entre homens e mulheres 

47, 49, 52 e 66

47, 49 e 52 e 66

47, 49, 52 e 66

40 e 53

40 e 53

47 e 48

51 e 52

50 e 51

47, 49, 52 e 66

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

G4-HR5 - Trabalho Infantil ¹ ²

G4-HR6 - Trabalho forçado ou
análogo ao escravo ¹ ²

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Condições de trabalho

G4-LA1 / G4 - LA2 / G4 - LA3 - Emprego ¹ ²

G4-LA5 / G4 - LA6 / G4 - La7 / G4-LA8
- Saúde e segurança no trabalho ¹ ² ³

G4-LA4 - Relações trabalhistas ¹

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades ¹ ² Não HáNão Há

47, 49, 52 e 66
G4-LA13 - Igualdade de remuneração
entre homens e mulheres ¹ ² 

Não Há Não Há

Não Há 38 e 53Não Há

G4-HR3 - Não Discriminação ¹ ² Não Há 47 e 49Não Há

40, 47 e 50

40 e 53

40 e 53

G4-HR4 - Liberdade de Associação
Coletiva ¹ ² 

G4-HR5 - Trabalho Infantil  ¹ ²

G4-HR6 - Trabalho Forçado ou Análogo
ao Escravo ¹ ²  

Geração de renda

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Inclusão social

Integridade

Gestão 

G4-DMA - Respeito ao meio ambiente  38, 39, 42, 44,
45,50 e 60

Não Há Não Há

G4-SO1 / G4 -SO2 / 
G4-SO5 - Comunidades locais ¹ ² ³

G4-SO3 / G4-SO4

G4-SO6 - Políticas públicas ¹ ² ³ 

G4-SO7 - Concorrência desleal ¹ ³  

G4-SO8 - Conformidades ¹  

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

38, 41, 42 e 66

24 e 27

39  

37

47, 49 e 52 e 66

47, 49, 52 e 66

47 e 48G4-LA1 / G4-LA2 / G4-LA3 - Emprego ¹ ² ³  

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades ³

G4-LA13 - Igualdade de remuneração
entre homens e mulheres ³ 

G4-HR3 - Não descriminação ¹ ² ³  

G4-SO6 - Políticas pública ¹ ² ³ 

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há 24 e 27

47 e 49

47 e 48

47, 49 e 52 e 66

47, 49, 52 e 66

40  

G4-LA1 / G4-LA2 / G4-LA3 - Emprego ¹ ² ³  

G4-LA12 - Diversidade e igualdade
de oportunidades ³

G4-LA13 - Igualdade de remuneração
entre homens e mulheres ³ 

G4-HR3 - Não discriminação ¹ ² ³ 

G4-EC4 - Assistência financeira recebida
do governo ¹  

G4-EC7 - Iniciativas sociais   

G4-EC8 - Aspecto econômico nas
comunidades   

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

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

Não Há

47 e 49

44 e 45

44

44

44

44

44

44

44

44

G4-EC1 - Valor econômico ¹    

G4-EC2 - Implicações financeira em
decorrências de mudanças climáticas ¹   

G4-EC3 - Cobertura das obrigações no 
plano de pensão ¹   

G4-EC5 - Variação de proporção dos
solários   

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

G4-EC9 - Proporção de gastos com 
fornecedores locais  

G4-HR1 - Direitos Humanos  

¹ Conexão OCDE  /  ² Conexão Pacto Global  /  ³ Conexão ODS

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
- CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

Relatório de Sustentabilidade 2017  . BSBIOS 81

40 e 53



Expediente

EXPEDIENTE

Grupo de Trabalho: 

Coordenação Geral do Relatório

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Consultoria e Elaboração GRI

Coordenação Editorial e 
Produção Gráfica

Fotografias

(G4-24)

BSBIOS - Diretoria Administrativa e Financeira

Erasmo Carlos Battistella - Presidente

Leandro Luiz Zat - Diretor Comercial

Eduardo Kisek - Diretor Administrativo e Financeiro

Ezio Slongo - Diretor Industrial

Ricardo Greenhalgh B. Neto - Petrobras Biocombustível

Erasmo Carlos Battistella - R.P. BIO

Thaís Murce - Petrobras Biocombustível

Marcos Alexandre Cittolin - R.P. BIO

Lair Jesus P. de Oliveira - Petrobras Biocombustível

Ivídio Luís W. Schweizer - R.P. BIO

Paulo Ricardo P. Alaniz - R.P. BIO

Aniger Lorena R. de Oliveira - Independente

Alessandra Maria R. Cordeiro - Petrobras Biocombustível

Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas - FIPE/USP

Equipe:

Ariaster Baumgratz Chimeli,

Arthur Viaro,

Fernanda Gabriela Borger,

Maria Tereza Remor Pache e

Viviani Bleyer Remor

BSBIOS - Comunicação e Marketing

Capa: Isaías Teixeira Klein

Banco de Imagens BSBIOS; Divulgação Notre Dame;

Alex Borgmann; Diogo Zanatta e Eduardo Knoff.

Mais informações sobre este Relatório

imprensa@bsbios.com

www.bsbios.com

André Luiz Roll 

Gerente Industrial

Andreise Dalmaso

Analista de Selo Social

Bruno Coleoni Sanvezzo

Coordenador Contábil/Fiscal Marialva

Carine Bastos Almeida 

Gerente Jurídico e Compliance

Carlos Augusto Reis Mostardeiro

Gerente Financeiro

Carlos Renato Grandeaux 

Coordenador de Logística

Carlos Roberto Ferreira Júnior 

Gerente Geral de Marialva

Cristian de Castilhos de Mattos 

Assistente de Com. e Marketing

Cristiane Motta

Secretária Executiva

Eduardo Kisek 

Diretor Administrativo e Financeiro

Emanuele Milani Groth

Coordenadora de Gestão de Pessoas

Erasmo Carlos Battistella

Presidente

Esequiel Meira

Coordenador Fiscal

Ezio Slongo

Diretor Industrial

Fabiana Maestá dos Santos

Analista de Meio Ambiente

Fabiane dos Santos Ramos Ribeiro

Analista Fiscal

Fábio Júnior Benin

Coordenador de Selo Social

Felipe Gehring

Esp. de Gestão de Pessoas

Felipe Oro de Lírio

Assistente Jurídico e Compliance

Gustavo Santana Flores

Coordenador de Logística

Henrique Müller dos Santos

Esp. de Suprimentos

Isaías Teixeira Klein

Esp. em Com. de Óleos e Gord. Animais

Larisse Garibotti

Gerente de SMSQ

Leandro Luiz Zat

Diretor Comercial

Letícia Fazolin Wendling

Coordenadora de Com. e Marketing

Letícia Oliveira e Silva

Esp. em Risco e Controle Financeiro

Maitê dos Santos de Oliveira

Coordenadora de Administrativa

Marcos Arno Prediger

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Marta Rebequi

Assistente de Gestão de Pessoas

Michele Farias

Coordenadora de Suprimentos

Morgana Muller Flores

Analista de Execução

Morgane Lampugnani Marafon

Assistente de Diretoria

Paulo Henrique Oliveira

Coordenador Contábil

Pedro Henrique Candaten Farias

Analista de Logística

Ricardo Franzen Reckziegel

Esp. em Com. de Farelo de Soja

Rodrigo Severiano Jung

Esp. em Originação de Soja

Sidon Tonello Gusatti

Trader Com. de Farelo de Soja

Vinicius Luiz Ganske Malmann

Gerente de TI

Yuri Keoma Leite Butchik

Coordenador Administrativo Marialva

Zenaide Andreia Backes Hohn

Analista de Suprimentos

Relatório de Sustentabilidade 2017  . BSBIOS82



A

profissionais do Grupo BSBIOS. Agradecemos a participação e o comprometimento de todos.

A capa deste Relatório foi desenhada pelo colaborador Isaías Teixeira Klein. 

 elaboração deste Relatório de Sustentabilidade é o resultado do esforço conjunto  da equipe de



PASSO FUNDO/RS

BR 285 KM 294, s/nº

Bairro Petrópolis

CEP 99050-700

Fone (54) 2103-7100 

MARIALVA/PR

Estrada da Fruteira, s/nº

Lote 212 A/B

CEP 86990-000

Fone (44) 3112-1000 

www.bsbios.comBSBIOS @bsbios


