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Juntos

transformamos
o mundo!

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
BSBIOS

PASSO FUNDO/RS

Unidade de

Passo Fundo

Passo Fundo

304 colaboradores
efetivos.
Capacidade de
produção de Biodiesel
de 1.150 m³/dia.
Principais produtos: Biodiesel,
Farelo de Soja, Casca de Soja,
Glicerina, Resíduo de Soja, Borra
e Óleo de Soja Degomado.

População estimada (2020)
204.722 habitantes

PIB per capita (2018)
R$ 45.327,11

No acumulado de
2005* a 2018, a arrecadação
com impostos no município
foi R$ 1 bilhão superior
devido à atividade da BSBIOS.

Porto Alegre

Em 2018, a BSBIOS
foi responsável por

19,6%

do PIB de Passo Fundo.
Entre 2005* e 2018
a BSBIOS contribuiu de forma
direta e indireta para o
PIB de Passo Fundo com
um acumulado de

17,3 bilhões
a preços de 2018.

Fonte FIPE: Impactos da BSBIOS na economia.
Fonte IBGE: Dados municipais.

* Ano de fundação da unidade de Passo Fundo.

MARIALVA/PR

Marialva
Unidade de

Marialva
126 colaboradores
efetivos.
Capacidade de
produção de Biodiesel
de 1.150 m³/dia.
Principais produtos: Biodiesel,
Glicerina e Borra.

Curitiba

Em 2018, a BSBIOS
foi responsável por

29,8%

do PIB de Marialva.
Entre 2010* e 2018
a BSBIOS contribuiu de forma
direta e indireta para o
PIB de Marialva com
um acumulado de

3 bilhões

População estimada (2020)
35.804 habitantes

PIB per capita (2018)
R$ 42.116,89

No acumulado de
2010* a 2018, a arrecadação
com impostos no município
foi R$ 470 milhões superior
devido à atividade da BSBIOS.

a preços de 2018.
* Ano de fundação da unidade de Marialva.

Destaques

Apresentamos o Relatório de Sustentabilidade 2020 da BSBIOS,
que aborda as realizações e resultados referentes ao ano, bem
como políticas, estratégias e seu direcionamento e compromisso
com os temas ambientais, sociais e de governança corporativa
(da sigla em inglês ESG).
Dúvidas e comentários sobre este Relatório.
Entre em contato conosco pelo imprensa@bsbios.com

Signatária
do Comunicado
do Setor Empresarial
Brasileiro em
defesa da
Amazônia

Certificação
de compra de
energia
renovável

Programa

+ imunidade
Acompanhamento de

382

+ Sustentabilidade

originamos

7,2 milhões

Criação do

colaboradores

de UCO

Comitê de Crise COVID-19

(102-53)

Certificação
Renovabio

(óleo reciclado)

R$ 3,4
milhões

com a realização de
87 reuniões
em 2020

33% dos

colaboradores
adotaram
Home Office

em investimento social
privado e isenções
fiscais

R$ 574,4
milhões

Faturamento de

Produzimos
em 2020

EBITDA de

em 2020

R$ 5,3

755.153 m³

bilhões

de biodiesel

Lucro líquido de

em 2020

R$ 311,6
milhões

R$ 497 mil

em 2020

Objetivo
Carbono Neutro:
Redução de 9,1%
nas emissões de
GEE
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Certificação
ISCC

investido em ações e
campanhas para a
comunidade durante
a pandemia
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Mensagem do Presidente

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Erasmo Carlos Battistella
Presidente da BSBIOS
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102-14 | 102-15

Mensagem do Presidente

Sonhar Grande ou Sonhar Pequeno
é o mesmo trabalho

O

ano de 2020 foi bem desafiador. Impossível não iniciar falando da
COVID-19, que nos impôs algumas adequações. Criamos o comitê
de crise, liderado por mim e organizado pela área de saúde e
segurança, no qual traçamos medidas e protocolos para que a Pandemia nos
afetasse da menor maneira possível.
Foram mais de 90 reuniões, com o objetivo de criar estratégias, ações e
implementar mecanismos para cuidar das pessoas, para que a prevenção
mitigasse qualquer impacto sobre a força de trabalho dos colaboradores e de
seus familiares. Mas as nossas ações não se restringiram às paredes
institucionais internas; atuamos junto à comunidade local, contribuindo e
buscando sinergias de esforços para enfrentar os desafios e levar qualidade
de vida para as pessoas, em um cenário adverso.

Foi neste momento de crise que percebemos
que a companhia estava preparada para
superar os obstáculos e, com certeza, não
seremos mais os mesmos depois dela, estamos
mais fortes e resilientes.
Em 2020, a BSBIOS completou 15 anos, colhendo os frutos dos
investimentos, da energia, do compromisso e de muito trabalho de todos os
seus colaboradores. Por conta da Pandemia, fomos impossibilitados de
comemorar como planejávamos, o que não nos impediu de celebrar as
nossas conquistas.
Atingimos um excelente resultado econômico-financeiro, o maior
faturamento e lucro da história da companhia, devido aos investimentos
realizados na ampliação da capacidade de produção das nossas unidades.
Mas, acima de tudo, o que nos fez chegar a estes resultados foi o nosso
compromisso com a prosperidade e a sustentabilidade da nossa empresa e
do planeta, bem como a disciplina nas nossas ações e as atitudes
profissionais e pessoais.
No final de 2020, concretizamos a consolidação societária pelo ECB Group, o
que representa o fim de um ciclo de uma longa e virtuosa parceria com a
Petrobras Biocombustíveis (Pbio) e o início de uma nova jornada para nós,
com um novo e arrojado planejamento estratégico.
Na BSBIOS, incluir os fatores ambientais, sociais e de governança corporativa
não é apenas uma sigla (ESG), mas significa integrá-las à estratégia, à
operação e aos resultados financeiros da empresa. Assumimos
compromissos com a agenda de Sustentabilidade, com metas para os
próximos 10 anos.
Os biocombustíveis são a chave para a descarbonização dos transportes e o
caminho para a transição energética. Os avanços tecnológicos na indústria de
transportes só serão viáveis se forem baseados na sustentabilidade, com
uma matriz energética limpa e renovável, uma cadeia produtiva rastreável no
ciclo de vida do produto e com oportunidades de negócios. Este é o futuro e
nós estamos construindo o futuro!

Relatório de Sustentabilidade BSBIOS /// 2020
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Mensagem do Conselho

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

102-14

Thaís Murce
Mendes da Silva
Presidente do Conselho
de Administração *

Um ano de superação

N

ão há como falar de 2020 sem citar o impacto da
COVID-19 nas nossas vidas e no mercado. Foi um
ano difícil e desafiador, que fez com que as
empresas buscassem criatividade e resiliência para superar
os obstáculos. As consequências da pandemia na produção
e transporte de matérias-primas influenciaram muito a vida
econômica do país. Claro que também afetou a BSBIOS;
entretanto, a proatividade da liderança e a excelência da
equipe fizeram com que a empresa agisse rapidamente e
respondesse com eficiência à crise. Esse protagonismo e
agilidade, somados aos investimentos em infraestrutura de
anos anteriores, para aumento da capacidade produtiva e
eficiência operacional, somados a uma excelente estratégia
comercial, fez com que tivéssemos o melhor resultado
econômico-financeiro dos últimos anos.
Neste cenário, é necessário que se fale do empenho da
força de trabalho da companhia e do orgulho que os
mesmos têm em fazer parte dessa história. Abraçaram os
desafios e responderam prontamente - obviamente
seguindo todos os protocolos e cuidados com a segurança e
a saúde, colocando todos os processos em andamento e
trabalhando para o sucesso da companhia, que culminou
na liderança da BSBIOS na produção e comercialização de
biocombustíveis no país.

Importante ressaltar o comprometimento da
empresa na estruturação de sistemas de
Compliance, com programa implementado que
provê não só a segurança para a companhia na
conformidade de seus processos com as leis, como
também garantindo o suporte e a lisura de suas
operações para seus administradores, acionistas,
clientes, fornecedores, comunidade e colaboradores.
Neste contexto, não há como não mencionar a
confiança expressada pelo CEO da empresa no país,
na indústria produtiva e no mercado que se abre
com novos parâmetros e novas oportunidades.

A BSBIOS é uma companhia de
sucesso porque traz com ela o
protagonismo, o senso de
pertencimento e uma obstinação
de se superar sempre, de crescer
no setor e de se tornar cada vez
mais sustentável.
* Presidente do Conselho de Administração em 31/12/2020.
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Mensagem do Conselho

Um futuro promissor
Com a consolidação societária, Francisco Turra
retorna ao Conselho de Administração do Grupo,
assumindo a sua presidência.
Turra participou da primeira formação do conselho,
teve trajetória na vida pública, foi prefeito de
Marau (RS), deputado estadual, deputado federal e
ocupou cargos de relevância como Ministro da
Agricultura, presidente da Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), vice-presidente do Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) e presidente da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA). Atualmente atua em
conselhos e associações vinculadas ao agronegócio.

O desafio me estimula, estamos
com um grupo privilegiado e
propostas que me encantam.
Chego à BSBIOS com a certeza de
que a sustentabilidade faz parte
da cultura e da história da empresa,
e que estamos contribuindo para a
economia de baixo carbono, para a
preservação do meio ambiente e
para as futuras gerações.
Para mim, sustentabilidade é a
riqueza invisível que mede a força
de uma empresa, não é um ônus
ou uma maquiagem verde, deve
ser vivida e praticada.

Francisco Turra
Presidente do
Conselho de Administração
do ECB Group

Relatório de Sustentabilidade BSBIOS /// 2020
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Contexto Global

1.
CONTEXTO
GLOBAL

Contexto Global

Panorama
O desempenho corporativo em questões ambientais, sociais e de governança
tem atraído maior atenção nas últimas décadas, especialmente de investidores e consumidores. Um número crescente de consumidores quer entender o
impacto ambiental em toda a cadeia de produtos que estão consumindo,
estão escolhendo empresas com pegada ambiental reduzida, mas são os
investidores e o mercado financeiro que estão olhando com muito mais
atenção para as estratégias e modelos de negócios das empresas.
O conceito de Environmental Social and Governance - ESG ou ambiental,
social e de governança - ASG em português, foi cunhado em 2006, pela ONU,
durante a gestão de Kofi Annan, para que as empresas entendessem o seu
impacto sobre as comunidades, sobretudo no que dizia respeito ao desenvolvimento sustentável amparado em respeito ao meio ambiente, inclusão social
e governança focada no combate à corrupção e na transparência.
A Pandemia trouxe à tona fortemente a importância dos valores ESG nas
empresas, e o seu papel ficou claro no seu enfrentamento, por meio de
investimentos responsáveis e transparentes nas doações financeiras, nas
adequações às medidas laborais, bem como no que as empresas fizeram para
as comunidades, fortalecendo relacionamentos em seus propósitos, que vão
além do lucro. O mercado de capitais tem tornado o tema mais que cotidiano
e atual, falando dos investimentos baseados em ESG e fundos, criando
indicadores específicos para medir e comparar, por meio de ratings, o
desempenho ambiental, social e de governança das empresas.

A Pandemia trouxe à tona
fortemente a importância dos
valores ESG nas empresas,
e o seu papel ficou claro no
seu enfrentamento, por meio
de investimentos responsáveis
e transparentes nas doações
financeiras, nas adequações
às medidas laborais, bem
como no que as empresas
fizeram para as comunidades,
fortalecendo relacionamentos
em seus propósitos,
que vão além do lucro.

Para a Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil – APROBIO, a
importância das mudanças climáticas na agenda corporativa global deverá
posicionar os biocombustíveis em papel de destaque. Consequentemente, vai
reforçar o papel do Brasil como líder de agroenergia. O país é o segundo
maior produtor mundial de biocombustíveis, perdendo apenas para os EUA.
O crescimento acelerado nos últimos anos indica que o Brasil tem potencial
para explorar mais o segmento.
Com a Pandemia, o setor enfrentou um período de desordem relacionada à
oferta de matéria-prima, ocorrendo a revisão das metas num primeiro
momento; contudo, os resultados alcançados pelo setor para o ano de 2020
foram expressivos:
As aquisições de biodiesel pelas distribuidoras no Brasil atingiram um
total de 6,4 bilhões de litros, uma alta de 9,3% em relação a 2019,
segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP);
Expansão da capacidade produtiva, o que permitiu o cumprimento do
cronograma do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que
prevê o aumento da taxa de mistura obrigatória mínima, que este ano
passou para 13% de biodiesel no diesel fóssil. A partir de março de
2023, o mínimo estabelecido será de 15%.

Evolução do percentual de mistura de biodiesel no Brasil
2005/2006

B2
Set/2005

De 2005 à 2007
uso autorizativo

2007
A partir de 2008
uso obrigatório

2008

2009

2010

B3

B4

B5

Jul/2008

Jul/2009

2010
Jan/2010

2012

2023

2022

2021

2020

2019

2018

B15

B14

B13

B12

B11

B10

B8

Mar/2023

Mar/2022

Mar/2021

Mar/2020

Set/2019

Mar/2018

Mar/2017

* Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
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2013

2014

2014

B6

B7

Jul/2014

Nov/2014

2017
2016

2015

Contexto Global

De acordo com uma pesquisa publicada em junho de 2020 na revista científica Nature Climate Change,
durante o pico das medidas de isolamento implementadas em todo o mundo no primeiro trimestre
do ano (2020), as emissões diárias ficaram cerca de 17% abaixo em comparação ao ano anterior (2019).

Houve o fortalecimento e o fomento da Política Nacional de
Biocombustíveis, RenovaBio, um programa criado pelo Ministério de
Minas e Energia, que tem o objetivo de expandir a produção de
biocombustíveis, estabelecendo metas e exigências ao longo dos anos.
O conceito chave do programa é reduzir a emissão de carbono e
melhorar a performance do ciclo de vida dos biocombustíveis,
oferecendo uma oportunidade para o produtor comercializar créditos
de descarbonização (CBIO) no mercado. O CBIO é gerado pela
diferença entre a emissão de CO2 e de combustível fóssil (linha de
base) e seu substituto biocombustível. Quanto maior essa diferença,
mais CBIO pode ser emitido e comercializado. Cada CBIO equivale a
uma tonelada de carbono equivalente de emissão evitada com a
substituição de combustíveis fósseis por renováveis. A emissão do
papel é lastreada na venda de um certo volume de biocombustível comprovada com notas fiscais enviadas à ANP - e conforme a "pegada
de carbono" do produtor.
O ano de 2020 foi um marco para o setor de biocombustíveis, com a
estruturação do mercado de carbono pelo Renovabio. Desde abril de
2020, o mercado de ações já está apto a comercializar os CBIOS
emitidos pelas usinas produtoras de etanol e biodiesel certificadas pela
ANP. O início da comercialização se deu em junho. Segundo dados do
governo federal, foram negociados, na B3, de junho a dezembro, 14,8
milhões de créditos de descarbonização, a um preço médio por papel
de R$ 43,66, o que rendeu um volume financeiro de R$ 650 milhões.
Para o Brasil, a criação de um mercado de carbono traz oportunidades
em diferentes segmentos e, com certeza, é uma aliada para uma
agenda de retomada da economia pós-pandemia. De acordo com o
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS), o Brasil poderá movimentar US$ 17 bilhões e gerar 2 milhões
de empregos novos até 2030, com as soluções baseadas na natureza.
Estamos no novo milênio, as questões econômicas, sociais, ambientais,
éticas e empresariais estão em constante debate. O período é
turbulento, no sentido de que se caracteriza por mudanças significativas na economia, tecnologia, sociedade e relações globais. "Mudança
climática", "Redução da Pobreza" e "Riscos Pandêmicos" colocaram a
Sustentabilidade no topo do maior desafio para as empresas no século
XXI. Empresas socialmente responsáveis e sustentáveis estão mais
estruturadas para responder a esse desafio (Borger, Costa, 2020).

O ano de 2020 foi um marco
para o setor de biocombustíveis,
com a estruturação do mercado
de carbono pelo Renovabio.
Desde abril de 2020, o mercado de
ações já está apto a comercializar
os CBIOS emitidos pelas usinas
produtoras de etanol e biodiesel
certificadas pela ANP.
Para o Brasil, a criação de
um mercado de carbono traz
oportunidades em diferentes
segmentos e, com certeza, é
uma aliada para uma agenda
de retomada da economia
pós-pandemia.
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Governança Corporativa

2.
GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Governança Corporativa

Governança corporativa

102-18 | 102-19 | 102-20 | 102-22 | 102-27

A BSBIOS está iniciando um novo ciclo, definindo uma visão estratégica e o
mais significativo, estabelecendo metas que traduzem efetivamente os seus
compromissos com a Agenda 2030: economia de baixo carbono, redução da
pobreza, além da prosperidade dos negócios. Tudo isso para responder aos
novos desafios

Propósito, visão e valores

102-16

A companhia realizou seu planejamento, avaliando um ciclo que se encerra e
construindo metas para o decênio 20/30. Neste sentido, em conjunto, a alta
administração e o corpo gerencial revisitaram seu propósito, visão e valores,
redefinidos a partir das novas metas.

PROPÓSITO
Participar do desenvolvimento
sustentável do planeta por
meio do Agronegócio e das
Energias Renováveis.

VISÃO

VALORES

Estar entre as três
maiores produtoras de
biocombustíveis do
mundo até 2030.

Sustentabilidade;
Integridade;
Comprometimento;
Geração de Valor;
Inovação.

O planejamento estratégico estabelece que a
BSBIOS vai investir e gerar valor em empreendimentos sustentáveis, fomentando negócios com o
objetivo de estar entre as três maiores produtoras
de biocombustíveis do mundo, além de se tornar
carbono neutro até 2030.
As ambições até 2030 da BSBIOS estão todas
conectadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e do ESG, estando agrupados
em quatro grandes dimensões: Estratégicos,
Ambientais, Social e Governança.

NA
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Estrutura societária

102-1 | 102-5 | 102-18

A BSBIOS é uma empresa de sociedade anônima de capital fechado,
subsidiária integral do ECB Group. A sua estrutura societária foi
modificada a partir da aquisição de 50% das ações que pertenciam a
Petrobras Biocombustível – PBIO pela R.P. Biocombustíveis, em 09 de
fevereiro de 2021. A R.P. Biocombustíveis já era a detentora dos
outros 50% da BSBIOS e, é controlada pelo ECB Group, que agora
detém 100% do controle acionário da companhia.
A venda dos 50% da PBIO já fazia parte da estratégia da Petrobras de
reposicionamento do seu portfólio. A PBIO e a R.P Biocombustíveis
eram parceiras desde 2009 em negócios. Hoje a empresa é líder na
produção de biocombustíveis no Brasil.
O valor atribuído a 100% da BSBIOS foi de R$ 1,235 bilhão na data
base de 30 de novembro de 2020. Com as deduções da dívida líquida
e demais ajustes de preços, o valor líquido recebido pela PBIO (50%
da BSBIOS) foi da ordem de R$ 322 milhões. A transação foi aprovada
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A parceria entre a PBIO e a R.P. Biocombustíveis foi muito bemsucedida. Juntas superaram desafios e obtiveram vitórias a partir do
bom relacionamento e respeito mútuo. Esta parceria teve a duração
de 11 anos e fez surgir uma empresa líder no mercado de biodiesel
no Brasil. O bom relacionamento foi possível graças a um modelo de
governança regido por acordo de acionistas, com um conselho de
administração ativo para tomada de decisões estratégicas. Nesse
período, foram adotadas várias boas práticas de gestão, visando aos
controles de operações e de melhoria contínua dos processos que
conduziram à empresa a resultados promissores em 2020.

A sociedade entre PBIO e
R.P Biocombustíveis foi muito
bem sucedida. Juntas superaram
desafios e em 11 anos fez surgir
uma empresa líder no mercado
de biodiesel no Brasil.

100%

Após a consolidação
societária, a BSBIOS
passou a ser controlada
pelo ECB Group, que
detêm 100% do controle
acionário da companhia.

ECB
GROUP

Conselho de Administração

102-10 | 102-19 | 102-20 | 102-21 | 102-22 | 102-23 | 102-24 | 102-25 | 102-28 | 102-31 | 102-33

O conselho era composto por seis integrantes titulares, com participação paritária entre os acionistas da Companhia. O Conselho
de Administração da BSBIOS foi desinstalado e suas atribuições foram transferidas para o Conselho de Administração da Holding do
grupo ECB que é responsável pela direção geral dos negócios do grupo e de suas controladas.

Composição titular do Conselho de Administração até 31/12/2020

Thais Murce Mendes da Silva

Rodrigo Cabral

Fernando Leiria Júnior

Erasmo Carlos Battistella

Ivídio Luis Schweizer

Marcos Alexandre Cittolin

Presidente - PBIO

PBIO

PBIO

R.P. Biocombustíveis

R.P. Biocombustíveis

R.P. Biocombustíveis
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Conselho de Administração do ECB Group

102-22 | 102-23

Com a reestruturação societária, foi formado um novo Conselho de Administração para o ECB Group, agora com sete
membros, também com mandato bianual. O Conselho de Administração é formado por lideranças regionais, profissionais
de sucesso em seus negócios e, atualmente, tem a seguinte formação:

Composição titular do Conselho de Administração do ECB Group

Francisco Turra

Erasmo Carlos Battistella

Luiz Fernando Giorgi

Paulo Ricardo Pinto Alaniz

Presidente

Vice-Presidente

Líder do Comitê de Pessoas,
Governança e Sustentabilidade

Líder do Comitê de Riscos,
Auditoria e Finanças

Marcos Alexandre Citollin

Ivídio Luis Schweizer

Paulo Roberto de Souza

FRANCISCO TURRA
Presidente

Ex-Ministro da Agricultura;
Ex-Deputado Federal; Ex-Presidente
da Conab; Vice-Presidente do Banco
Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE); Atual Presidente
do Conselho Consultivo da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
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ERASMO CARLOS BATTISTELLA

LUIZ FERNANDO GIORGI
Líder do Comitê de Pessoas,
Governança e Sustentabilidade

PAULO RICARDO PINTO ALANIZ

Vice-Presidente

Fundador, em 2005, e Presidente
da BSBIOS, Cofundador e Presidente
da APROBIO. Possui mais de 20 anos de
experiência no setor de operações
de combustíveis, óleo, gás,
agroenergia e energia elétrica.

De 1996 -2003 foi Presidente
para o Brasil do Hay Group e Sócio do
Grupo Mundial; De 2003-2005 foi
Vice-presidente Executivo da Suzano Holding
e, desde 2005, dirige a LFG Assessoria.

É presidente do IBRACON (6ª Regional);
Diretor-sócio de auditoria na empresa
Baker Tilly Brasil/RS e é Ex-Sócio da KPMG.

IVÍDIO LUIS SCHWEIZER

MARCOS ALEXANDRE CITOLLIN

PAULO ROBERTO DE SOUZA

35 Anos de Banco do Brasil,
chegou a posição de Superintendente
Comercial; Sócio da BSCor - Corretora
de Seguros.

Foi Secretário de Desenvolvimento de
Passo Fundo; Ex-Diretor Financeiro e
Administrativo da Superintendência de
Portos e Hidrovias e Coordenador de
Projetos Estratégicos da Universidade de
Passo Fundo - UPF.

Foi Diretor Comercial Coopersucar;
De 2009-2018 foi Diretor Presidente
Copersucar S/A. De 2012-2020 foi
Conselheiro da Eco-Energy; CEO da
Alvean Sugar S.L., desde março de 2019.

Relatório de Sustentabilidade BSBIOS /// 2020

Líder do Comitê de Riscos,
Auditoria e Finanças

Governança Corporativa

São atribuições do conselho:
cuidar e valorizar o patrimônio da
companhia, maximizar retornos de
investimentos, garantir o
cumprimento das normas legais e
regulamentadoras, seguir as
disposições contratuais e monitorar
diretamente os relatórios e estudos
a cargo da Diretoria Executiva (DE).

Assembleia geral

O presidente do Conselho não faz parte da diretoria executiva, mas o vice-presidente do conselho é o presidente da
Companhia. Eventuais conflitos são administrados pelo
presidente do C.A., ou encaminhados à Assembleia Geral,
observando as normativas da companhia e, em última
instância, são resolvidos por meio de arbitragem.
A companhia segue normas e a legislação nacional, bem
como os procedimentos vigentes aplicáveis ao negócio de
biocombustível. Também se orienta por políticas, códigos e
manuais internos dirigidos de igual maneira desde a
operação até a alta administração. Procura estar em sinergia
com as melhores práticas de governança corporativa, como
ética, responsabilidade corporativa, prestação de contas,
transparência e equidade, práticas estas orientadas pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). É
amparada por dois comitês que são diretamente ligados ao
Conselho de Administração.

102-19 | 102-22 | 102-26 | 102-32

É a maior instância de governança, é soberana, convocada e instalada
de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e pelo Estatuto Social
da BSBIOS, revisado em 2021. Cabe à Assembleia deliberar sobre as
questões relacionadas aos negócios e ao crescimento da companhia.
A delegação de competências para os executivos da organização se dá
por meio do estatuto social e política de alçadas. Para os demais
níveis hierárquicos, as delegações ocorrem por intermédio de
instruções normativas, deliberações, política de autorizações
societárias e também pela matriz de alçadas.

Conselho Fiscal

102-22 | 102-24

Em 2020, era composto por três membros e seus respectivos
suplentes. As atividades do CF referem-se às análises das
Demonstrações Financeiras e ao acompanhamento dos resultados
junto aos auditores independentes, cujo objetivo é garantir a exatidão
dos números apresentados. O critério adotado para escolher
conselheiros, administrativos e fiscais é a competência.
Devido à reorganização da estrutura organizacional do grupo, o
Conselho Fiscal será desinstalado e haverá a criação de Comitês
Estratégicos de assessoramento ao Conselho de Administração, sendo
um deles o Comitê de Riscos, Auditoria e Finanças que terá o reporte
direto da Auditoria Interna da BSBIOS sobre as questões relacionadas
a estes assuntos.
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Governança Corporativa

Diretoria Executiva

102-19 | 102-20 | 102-35 | 102-36 | 102-37

A Diretoria Executiva da BSBIOS deve seguir a Política de Autorizações Societárias determinada pelo Conselho de Administração
e suas respectivas alçadas. A partir da consolidação societária sofreu alterações na sua composição, passou a contar
com mais duas pastas, formada ao todo por 5 diretorias, e ficou assim constituída:

Diretoria Executiva da BSBIOS após a consolidação societária

Erasmo Carlos Battistella

Marciano Schorr

Leandro Luiz Zat

Carlos Augusto Mostardeiro

Carlos Roberto Ferreira Jr.

César Modesto de Abreu

Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Comercial

Diretor Financeiro

Diretor de Operações

Diretor de Biocombustíveis
Avançados

Os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, observando
os critérios estabelecidos por Lei e pelo Estatuto Social da
Companhia. A política de remuneração dos Diretores e Conselheiros
é estabelecida pelo Conselho de Administração, considerando o
montante global dos custos projetados pelos profissionais da
organização, não envolvendo a opinião de stakeholders.

Comitês de assessoramento

102-18 | 102-20 | 102-21 | 102-22 | 102-27

Na nova composição organizacional, dois comitês de assessoramento
estão ligados diretamente ao Conselho de Administração, tendo dois
conselheiros responsáveis pela sua liderança, que são: Comitê de Pessoas,
Governança e Sustentabilidade e Comitê de Riscos, Auditoria e Finanças.
A Diretoria Executiva é também amparada por 13 comitês de assessoramento, quais sejam: Comitê Renovabio; Comitê de Compliance; Comitê de
Custos; Comitê de Crise - COVID-19; Comitê de Crédito; Comitê de Gestão
de Riscos de Mercado; Comitê de Auditoria; Comitê de Seguros; Comitê de
Contingências de Greve; Comitê de Projetos e Estudos; Comitê Tributário;
Comitê de TI e Comitê de Sustentabilidade. Participam destes comitês os
executivos, os gestores e os colaboradores da empresa.
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Comitê de Pessoas,
Governança e
Sustentabilidade

Comitê de
Crise - COVID-19

Comitê de
Contingências
de Greve

Comitê de Riscos
Auditoria e Finanças

Comitê de
Crédito

Comitê de
Projetos e Estudos

Comitê
Renovabio

Comitê de
Gestão de Riscos
de Mercado

Comitê
Tributário

Comitê de
Compliance

Comitê de
Auditoria

Comitê de
TI

Comitê de
Custos

Comitê de
Seguros

Comitê de
Sustentabilidade
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O Comitê de Crise - COVID-19
foi criado em 2020, com o
propósito de definir e
aplicar as ações a serem
adotadas e implementadas
em nossas unidades, no
enfrentamento à Pandemia.

Governança Corporativa

Gestão de Compliance

102-16 | 102-17 | 205-1 | 205-2 | 205-3 | 410-1 | 414-2

O Programa Integridade BSBIOS, aprovado e implementado em 2019, é hoje um programa consolidado.
Fundamentado nas melhores práticas de mercado,
atuou fortemente como apoio à empresa no enfrentamento da Pandemia, nas questões normativas de Saúde,
e Segurança e Gestão de Pessoas.

Em 2020, o Compliance dedicou
seus esforços para o tratamento de
questões relacionadas à Pandemia.
Com a criação do Comitê de
Crise - COVID-19, o risco de pandemia
foi priorizado na matriz de riscos
corporativos da empresa.

Em 2020, o Compliance dedicou seus esforços para o
tratamento de questões relacionadas à Pandemia.
Realizou 6 reuniões extraordinárias (para tratar de
relatos emergenciais ou de casos relativos à COVID-19 –
sem mencionar as aproximadas 80 reuniões exclusivas
realizadas pelo Comitê de Crise para tratar especificamente da pandemia) e outras 04 ordinárias (para
demonstrar indicadores do programa, trazer o conhecimento dos relatos tier 3 - baixo impacto e deliberações
para os relatos tier 2 e 1 - médio e alto impacto para a
Empresa, além de demonstrar indicadores dos treinamentos e de checagens de terceiros).
Com a criação do Comitê de Crise – COVID-19, o risco de
pandemia foi priorizado na matriz de riscos corporativos
da empresa como tier 1; a partir disso, toda a estrutura
do programa e suas iniciativas passaram a tratar de
assuntos relacionados às medidas preventivas e
corretivas aplicáveis ao tema.
O canal de denúncias BSBIOS recebeu 101 relatos, dos
mais variados riscos, sendo eles de baixo, médio e alto
impacto. Os temas mais abordados no canal de
denúncias referiam-se à pandemia, que também tratou
de assuntos como: comportamento dos empregados e
terceiros; clima organizacional; diversas situações
envolvendo o fluxo de caminhoneiros; e, o reporte de
brindes. O percentual de casos encerrados, dentro do
mesmo ano, foi de aproximadamente 97% dos relatos,
tendo o canal contribuído ativamente para a melhoria
de diversos procedimentos, comportamentos e riscos
relacionados aos cuidados com a saúde e segurança dos
colaboradores.

Código de Conduta BSBIOS

O Compliance , em 2020, revisou sua política de due diligence de
terceiros, a partir do mapa de riscos de terceiros, identificando os
riscos de maior criticidade para a Companhia e suas vulnerabilidades
legais e compliance, atuando para realizar o monitoramento a partir
destas classificações.
Também consolidou a análise de terceiros, realizando mais de 2.500
checagens de clientes e fornecedores, sendo que aproximadamente
2.000 foram aprovados. Entre eles, inicialmente, aproximadamente
440 foram classificados com risco alto e crítico (reprovados). Porém,
com um trabalho em conjunto das áreas da empresa e Compliance,
aproximadamente 100 deles conseguiram sanar as suas pendências,
mudar o status para aprovado e consequentemente restabelecer seu
relacionamento com a BSBIOS; os demais foram todos aprovados
dentro das normas previstas na política. (102-34)
Praticamente todos os seus colaboradores, incluindo a alta liderança,
foram treinados sobre politicas de Compliance com relação à revisão
da sua política de due diligence de terceiros, acerca dos seus papeis
e responsabilidades no âmbito de Compliance, e pelo qual todos
passaram por avaliação e reavaliação, quando foi o caso.
Ainda, promoveu um workshop com dois palestrantes externos para
as lideranças da BSBIOS, com vistas a integrar as áreas no processo
de implementação das ações relacionadas à LGPD – Lei Geral de
Proteção de Dados.

Monitoramento de impactos do
negócio nos direitos humanos

102-17

O código de Conduta da companhia estabelece
diretrizes claras e objetivas para a conduta empresarial,
abrangendo a todos de forma igualitária, interna e
externamente. Construído com base nos pilares da
organização e na legislação nacional e internacional
vigente, explicita o que a BSBIOS espera da conduta de
seus profissionais ao se relacionarem com seus pares,
clientes, prestadores de serviços, fornecedores, concorrentes, e a sociedade em geral.

O Código de Conduta BSBIOS
Está disponível em nosso site.
Acesse: www.bsbios.com

CÓDIGO DE

406-1 | 408-1 | 409-1 | 412-1

Os direitos humanos vão além dos direitos dos
empregados no local de trabalho. Ainda que a
companhia não tenha uma política específica sobre
Direitos Humanos, ela orienta seus fornecedores por
meio de cláusulas em seus contratos e pela política
de Relacionamento com Fornecedores.

CONDUT
A
BSBIOS

A BSBIOS, por meio de sua Política de
Relacionamento com Fornecedores e de Compliance,
tem mecanismos de monitoramento de impactos de
seu negócio em Direitos Humanos. Durante o
período coberto pelo relatório não foi registrado
nenhum caso de discriminação.
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Gestão Econômico-Financeira

Gestão Econômico-Financeira

103-1 | 201-1

A BSBIOS tem sua gestão econômico-financeira ancorada em diretrizes que
orientam a administração, definindo metas operacionais, financeiras e de
sustentabilidade, buscando posicionar-se como referência em seu setor. É de
responsabilidade da Diretoria Administrativa e Financeira fazer a gestão da
área, por meio dos seus departamentos e coordenações. A partir da
reestruturação societária, as áreas foram separadas em duas diretorias. Os
departamentos ligados à Diretoria Financeira contam com 27 profissionais
especializados e os setores da Diretoria Administrativa com 28 profissionais.

A companhia encerrou o ano de 2020
com o melhor resultado financeiro dos
últimos anos, com faturamento de R$ 5,32 bilhões,
com lucro líquido de R$ 311.691 milhões e
EBITDA de R$ 574.424 milhões.
Desempenho Econômico BSBIOS
(em milhares de reais)

2018

(em milhares de reais)

2019

(em milhares de reais)

2020

Receitas

3.149.246

3.345.372

5.323.244

Insumos adquiridos de terceiros

2.835.028

3.101.531

4.738.262

Valor adicionado bruto

314.221

243.841

584.982

Valor adicionado total a distribuir

382.868

344.732

928.279

Distribuição do valor adicionado

382.868

344.732

928.279

Pessoal e encargos

28.270

31.440

36.481

Impostos, taxas e contribuições

44.668

38.894

43.433

166

275

237

Estaduais

12.444

14315

18.147

Federais

32.058

24304

25.049

Municipais

Remuneração de capitais de terceiros

198.288

144.509

536.674

Lucros retidos (prejuízo) do exercício

111.642

129.889

311.691

EBITDA

250.351

203.084

574.424

Fonte: DVA BSBIOS

Distribuição do valor adicionado em 2020
Pessoal e
encargos

5%

Impostos, taxas
e contribuições

4%

Pessoal e
encargos

5%

Impostos, taxas
e contribuições

33%
58%

Remuneração de
capitais de terceiros
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Lucros retidos
(prejuízo) do
exercício

4%

Lucros retidos
(prejuízo) do exercício

33%

Remuneração de
capitais de terceiros

58%

0%

100%

Gestão Econômico-Financeira

Investimentos

201-2

A Companhia investe em infraestrutura e tecnologia, objetivando
colocar-se à frente dos riscos e oportunidades decorrentes das
mudanças climáticas, visando ao consumo eficiente dos recursos
disponíveis, produzindo mais com menor consumo de insumos por
unidade produzida, como apresentado na tabela a seguir:

Categoria dos investimentos
(em milhares de reais)

Investimentos em tecnologia e operações industriais

2018

(em milhares de reais)

11.106

Investimentos em infraestrutura, segurança e outros
Total

2019

(em milhares de reais)

56.530

2020

33.455

2.557

12.486

1.891

13.662

69.017

35.346

Inovação
Os investimentos na área de Pesquisa e Desenvolvimento visam prover
inovações e tecnologias, objetivando a sustentabilidade de ações da
empresa. A BSBIOS utiliza também a Lei 11.196/05, conhecida como a
Lei do Bem, por conceder incentivos fiscais de imposto de renda - IRPJ
e contribuição social sob o lucro líquido – CSLL às empresas que
realizam Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica (PD&I).

Gastos em inovação e eficiência energética
(em milhares de reais)

Inovação

2018

** 2019 - Retorno do IRPJ e CSLL - Lei do Bem – R$ 1.627 mil

Tributos e Incentivos Fiscais

2020
4.995

246

4.467

5.096

27

-

58

4.707*

5.982**

10.149***

*** 2020 - Retorno do IRPJ e CSLL - Lei do Bem – R$ 2.070 mil

201-4 | 207-1 | 207-2 | 207-3

Os tributos são fomentadores de receita para
os governos, cruciais para a política fiscal e
fundamentais para a estabilidade macroeconômica dos países. Para a BSBIOS, a publicação dos tributos é muito maior que uma
implicação legal, é o compromisso com a
integridade e a transparência, bem como uma
maneira de promover políticas públicas a
partir de seus tributos.

Impostos, taxas e contribuições

Quem faz a gestão dos indicadores tributários
é a Diretoria Financeira, passando por
auditorias interna e externa. Temos como
principais partes interessadas os governos
federais, estaduais e municipais de Passo
Fundo/RS e Marialva/PR.

Incentivos Fiscais

A Companhia, assim como todas as empresas
do ramo de biodiesel, é beneficiária de
incentivos fiscais estaduais e federais,
estratégicos na política de fomento de toda a
cadeia produtiva, incentivando a produção
agrícola, o mercado de proteína até a chegada
do produto final nas bombas de combustíveis.
Estão demonstrados ao lado os impostos e os
incentivos fiscais recolhidos:

(em milhares de reais)

1.515

Outros
Total

2019

4.434

Eficiência Energética

* 2018 - Retorno do IRPJ e CSLL - Lei do Bem – R$ 1.281 mil

(em milhares de reais)

(em milhares de reais)

Municipais
Estaduais

2018

(em milhares de reais)

2019

(em milhares de reais)

2020

166

275

237

12.444

14.315

18.147

Federais

32.058

24.304

25.048

Total

44.668

38.894

43.433

(em milhares de reais)

2018

(em milhares de reais)

2019

(em milhares de reais)

2020

Estadual

113.823

127.220

218.497

Federal

89.025

134.482

206.529

202.848

261.702

425.026

Total

Veja no capítulo 5 - Responsabilidade
Social Empresarial os fundos e projetos nos
quais foram aplicados os incentivos fiscais.
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Gestão de Pessoas

Gestão de Pessoas

103-1 | 102-8 | 102-38 | 102-41 | 401-1 | 402-1

Em 2020, a cooperação entre os colaboradores da BSBIOS foi fundamental
para a manutenção das operações, mesmo diante dos desafios impostos pela
pandemia da Covid-19. O teletrabalho foi adotado por 33% do quadro de
colaboradores da área administrativa. Mesmo com o trabalho à distância
pela área administrativa, a empresa deu continuidade a seu programa de
treinamento e seguiu com suas atividades a partir da adoção de protocolos.
A área de Gestão de Pessoas é ligada à Presidência, conta com equipe
própria e profissionais especializados nos subsistemas de Recrutamento e
Seleção, Cargos e Salários, Treinamento e Desenvolvimento, Avaliação por
Competências e Resultados, Carreira e Sucessão, Gestão do Clima
Organizacional, Responsabilidade Social e Qualidade de Vida, Departamento
Pessoal, Gestão de Benefícios, Relações Trabalhistas e Sindicais.
Responde pela implementação de programas de qualidade de vida para a
força de trabalho, capacitação, carreira, relação com os sindicatos e por
tornar o ambiente de trabalho aprazível e produtivo. A BSBIOS, desde sua
criação, cumpre com a legislação trabalhista vigente e cuida para que seus
fornecedores também a cumpram, bem como tudo que diz respeito à saúde
e segurança. Cabe à Gestão de Pessoas ações de conscientização sobre
trabalho forçado, trabalho infantil na cadeia produtiva, assédio moral e
sexual, e outras campanhas preventivas e significativas. A área também é
responsável por oferecer oportunidades de trabalho para pessoas com
deficiência, programa de estágio e o primeiro emprego por meio do
programa de aprendizagem (406-1).
Ao final do ano de 2020, a companhia contava com 430 colaboradores
próprios e 83 terceiros de ambos os sexos, tanto em Marialva (PR) quanto
Passo Fundo (RS). No período, ainda, foram contratados por tempo indeterminado, 83 colaboradores, 18 do sexo feminino e 65 do sexo masculino. Até
o presente momento, a empresa não possui programa de preparação para a
aposentadoria; entretanto, possui política com critérios para o desligamento
de seu colaborador. Neste ano, foram desligados 50 profissionais. As políticas
de Gestão impactam positivamente na taxa de rotatividade de seus colaboradores. No ano de 2020 o turnover geral foi de 1,34%; assim, a relação do
passivo trabalhista em relação à folha de pagamento é de 1,62%.
A companhia pratica política salarial, cujo salário médio é de R$ 4.758,06. O
piso salarial das unidades de Passo Fundo e Marialva, em comparação ao
salário mínimo nacional de 2020 (R$ 1.045) tem uma variação média de até
55,42% a mais, e a diferença entre o maior e o menor salário é de 304% (2021). Há que se dizer que 100% dos colaboradores das duas unidades recebem
adicional de 30%, a título de periculosidade. Outra informação relevante é
que todos os membros da alta-hierarquia são nativos da Região (201-2).

Programas de estágio e jovem aprendiz
Os estagiários da BSBIOS têm como supervisor um profissional
experiente, da mesma área de sua formação, responsável pela
orientação e acompanhamento das atividades, o que ratifica o
cuidado e a relevância desse programa para a empresa.
O Programa Jovem Aprendiz da companhia tem como objetivo
capacitar jovens para o primeiro emprego, em parceria com o
Serviço Nacional da Indústria - SENAI.
Turma de 2020 do Programa Jovem Aprendiz da BSBIOS,
em parceria com o SENAI, foram capacitados no Curso de
Educação Profissional, focados na área de Logística.
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Em 2020, devido à pandemia,
o teletrabalho foi adotado por
33% do quadro de colaboradores
da área administrativa.
Mesmo com o trabalho à
distância pela área administrativa,
a empresa deu continuidade
a seu programa de treinamento
e seguiu com suas atividades a
partir da adoção de protocolos.

Ao final do ano de 2020,
a companhia contava com:

430

colaboradores
efetivos

30

e
estagiários
e aprendizes

Gestão de Pessoas

Quadro de Pessoal

401-1

Colaboradores efetivos - Passo Fundo/RS
Colaboradores efetivos - Marialva/PR
Total de colaboradores efetivos
Estagiários - Passo Fundo/RS
Estagiários - Marialva/PR

2018

2019

2020

249

291

304

87

109

126

336

400

430

6

5

7

5

5

5

11

10

12

Aprendizes - Passo Fundo/RS

9

7

13

Aprendizes - Marialva/PR

4

3

5

Total de estagiários

Total de aprendizes

13

10

18

336

400

430

2018

2019

2020

Colaboradores efetivos do gênero masculino

276

341

349

Colaboradores efetivos do gênero feminino

60

79

81

Total de colaboradores - folha de pagamento em 31/12/2020

Novas contratações e rotatividade de colaboradores

401-1

Total de colaboradores efetivos por gênero

336

420

430

Colaboradores efetivos abaixo de 30 anos

29,38%

29,15%

28,07%

Colaboradores efetivos de 30 a 50 anos

65,28%

65,33%

65,89%

Colaboradores efetivos acima de 50 anos

5,34%

5,53%

5,57%

Total de colaboradores efetivos por faixa etária

100%

100%

100%

Desligamentos de colaboradores efetivos do gênero masculino

79%

83%

82%

Desligamentos de Colaboradores efetivos do gênero feminino

21%

17%

18%

Total de desligamentos de colaboradores efetivos por gênero

43

35

50

Taxa de rotatividade do gênero masculino

19,52%

16,21%

11,99%

Taxa de rotatividade do gênero feminino

30,50%

4,58%

3,12%

Taxa de rotatividade - abaixo de 30 anos

88,62%

12,37%

6,36%

Taxa de rotatividade - de 30 a 50 anos

21,58%

8,29%

8,63%

0%

0,12%

0,12%

Taxa de rotatividade - acima de 50 anos
Admissões de colaboradores efetivos do gênero masculino

72%

77%

75%

Admissões de colaboradores efetivos do gênero feminino

28%

23%

25%

Total de admissões de colaboradores efetivos por gênero

N/D

122

120

Admissões de colaboradores efetivos abaixo de 30 anos

N/D

62%

62%

Admissões de colaboradores efetivos de 30 a 50 anos

N/D

36%

37%

Admissões de colaboradores efetivos acima de 50 anos

N/D

2%

1%

Total de admissões de colaboradores efetivos por faixa etária

N/D

122

120

Benefícios concedidos

201-3 | 401-2

Cabe destacar que a BSBIOS visa sempre proporcionar um ambiente
saudável e motivador para todos que aqui trabalham, a começar pelos
benefícios que recebem ao ingressar na companhia:
Transporte terceirizado;
Refeitório na empresa;
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Seguro de vida;
Empréstimo consignado;

Convênio com universidades
Convênio farmácias;
Vacinação gripe;
Ginástica laboral;
Programa qualidade de vida;
Auxílio funeral.
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Somos Essenciais:
Qualidade de vida dos colaboradores
Em 26 de fevereiro de 2020, antes mesmo da confirmação do
primeiro caso de Coronavírus no Brasil, visualizando que se
aproximava um contexto mundial de incertezas e também
preocupados com o avanço da pandemia, a BSBIOS criou um
Comitê de Crise, liderado pelo presidente da empresa, composto
pelos demais diretores, gestores e especialistas em saúde e
segurança.
As iniciativas definidas em Comitê sempre tiveram o propósito
de definir e aplicar as ações a serem adotadas e implementadas
em nossas unidades, firmando nosso compromisso de valorização dos colaboradores e seus familiares, assim como terceirizados diretos e transportadores (motoristas de caminhão e vans),
que estão diuturnamente exercendo suas atividades na empresa,
buscando o envolvimento de todos.
Dentre as diversas ações, foram identificados, pela parte médica,
todos os colaboradores que se enquadravam como pertencentes
ao grupo de risco para a COVID-19, e criado um “termo de
afastamento remunerado”, que foi aplicado a todos estes,
garantindo que eles permanecessem sob resguardo em seu lar,
sem sofrer alteração salarial.
Também foi realizado trabalho intenso de orientação a todos os
funcionários e gestores para que, ao perceberem qualquer
sintoma, comunicassem à equipe de saúde. A campanha de
prevenção e enfrentamento à COVID-19 “Somos Essenciais”
continua ativa e vigilante, funcionando conforme enquadramento na Matriz de Riscos e Contingência da empresa.
Os ambientes de trabalho foram adaptados para garantir os
padrões recomendados pelos órgãos de saúde, incluindo
isolamento em acrílico onde não era possível o distanciamento
recomendado. De março a setembro, a empresa trabalhou com
quadro reduzido em áreas administrativas (Home Office).

A esses colaboradores, foram emprestados computadores e
mobiliários, quando necessário, para garantir uma melhor
ergonomia e o desenvolvimento adequado do trabalho.
Também receberam uma cartilha com orientações de
postura, alongamentos, ambiente adequado para o
trabalho, cuidados com ligações elétricas, entre outros.
Durante o home office também foi realizada uma pesquisa
on line com esses colaboradores, para acompanhamento do
quadro de saúde.
Para acompanhamento psicológico dos colaboradores e
seus familiares, ainda foi aberta uma Central de
Atendimento, em parceria com o SESI e um Canal de
Acolhimento interno. Aos líderes também foi repassada
uma cartilha com orientações de atitudes comportamentais,
para auxiliar na gestão e na liderança de atitudes positivas.
Além da equipe de saúde, houve também um aumento no
quadro de colaboradores nas unidades, destinado exclusivamente a uma situação de emergência em nosso processo,
evitando assim sobrecarga dos colegas em caso de afastamentos em massa devido a uma possível contaminação.
Esta ação contemplou 26 pessoas que foram contratadas
temporariamente e permaneceram até dezembro de 2020.
A todos os colaboradores, no mês de março/2020, ainda foi
antecipada a primeira parcela do 13º salário.
O principal aprendizado é que foi instalado um senso de
comunidade entre os colaboradores, na busca de um bem
maior, um bem comum, de reconhecimento do outro como
parte de nós. O sentimento compartilhado do novo,
durante a pandemia, fez com que todos compreendessem
o real valor e o sentido do pertencimento.

ACOLHIMENTO

PSICOLOGICO
´
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Fone: (44) 9 9881 0555
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Foi aberto aos colaboradores da empresa
um canal para acolhimento psicológico.
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Adequações com acrílicos foram instaladas
nos setores para cumprir com o distanciamento.
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Novas contratações e rotatividade de colaboradores

401-3

2018

2019

2020

Colaboradores efetivos que saíram de licença-maternidade (no ano de referência)

3

7

4

Colaboradores efetivos que saíram de licença-paternidade (no ano de referência)

9

14

8

Colaboradores efetivos que retornaram ao trabalho após licença-maternidade (no ano de referência)

3

7

4

Colaboradores efetivos que retornaram ao trabalho após licença-paternidade (no ano de referência)

9

14

8

Colaboradores efetivos que retornaram ao trabalho após o término da licençamaternidade e ainda estavam empregadas após 12 meses do retorno

3

6

4

Colaboradores efetivos que retornaram ao trabalho após o término da licençapaternidade e ainda estavam empregados após 12 meses do retorno

9

12

8

Colaboradores efetivos que não retornaram ao trabalho após término
da licença-maternidade (no ano de referência)

1

4

2

Colaboradores efetivos que não retornaram ao trabalho após término
da licença-paternidade (no ano de referência)

0

2

0

Colaboradores efetivos que deveriam retornar após licença-maternidade (no ano de referência)

4

8

8

Colaboradores efetivos que deveriam retornar após licença-paternidade (no ano de referência)

9

14

8

Taxa de retenção - Feminino

100%

86%

100%

Taxa de retenção - Masculino

100%

100%

100%

Diversidade e Equidade

103-1 | 405-1

Para a BSBIOS, diversidade é sinônimo de geração de valor, em
seu planejamento estratégico para 2030 estabelece metas para aumentar
o número de mulheres em cargos de alta liderança.

Colaboradores contratados por gênero
25%

Mulheres

75%

Homens

DO

0%

100%

Colaboradores por categoria funcional e faixa etária
- 30 anos

30 à 50 anos

+ 50 anos

Gerencial

1

29

2

Nível superior

1

29

2

Sem nível superior

0

0

0

Total

1

29

2
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Colaboradores por faixa etária em relação a totalidade
2018
Até 30 anos
Entre 30 - 50 anos
Acima de 50 anos
Acima de 65 anos

33,9%

RESPEITE AS DIVERSIDADE

S!

Aceitar a diversidade não
é apenas conseguir lidar com
gêneros,
cores ou orientações sexuais
distintas, mas principalmente
RESPEITAR
ideias, culturas e histórias
de vida diferentes da sua.

61,2%
4,9%
0,0%

2019
Até 30 anos
Entre 30 - 50 anos
Acima de 50 anos
Acima de 65 anos

32,38%
62,38%
5,24%
0,0%

2020
Até 30 anos
Entre 30 - 50 anos
Acima de 50 anos
Acima de 65 anos

28,07%
65,89%
5,57%
0,0%

Folders entregues aos colaboradores
na Semana da Diversidade.
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Colaboradores negros em relação a totalidade

405-1

2018

2019

2020

Mulheres negras *

1,09%

1,9%

2,79%

Homens negros *

9,02%

20,71%

22,33%

* O percentual de mulheres e homens negros citados diz respeito aos
colaboradores autodeclarados pretos ou pardos e registrados nas novas
contratações até dezembro de 2020.

Colaboradores com deficiência em relação a totalidade
Pessoas com deficiência

2018

2019

2020

3,2%

2,8%

3,2%

405-1

Indivíduos dentro dos órgãos de governança da organização
Conselho de Administração e Fiscal por gênero

405-1

Conselho de Administração e Fiscal por faixa etária

- 30 anos

0
6

30 à 50 anos
Mulheres * | 2

Homens | 8

Total | 10

+ 50 anos

4

* Presidente do Conselho de Administração 2020.

Salário e remuneração entre gêneros

102-39 | 405-2

Salário e remuneração entre gêneros, discriminado por categoria funcional
Em relação ao total de colaboradores - salário base de mulheres/homens

2018

2019

2020

18,93%

18,40%

20,72%

Em relação ao total de colaboradores - gerência

7,30%

6,21%

8,29%

Em relação ao total de colaboradores - administrativo

8,82%

9,17%

9,66%

Em relação ao total de colaboradores - produção

2,67%

2,66%

2,77%

Pesquisa contínua de clima - Moods
Ferramenta informatizada implantada pela área de Gestão
de Pessoas para monitorar o clima organizacional em um
curto espaço de tempo, identificando possibilidades de
melhorias e apoiando as áreas na elaboração de planos de
ação que melhorem o ambiente organizacional. A pesquisa
pode ser respondida quinzenalmente por e-mail e/ou SMS.
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Treinamentos

404-1 | 404-2

A Política de Treinamento e Desenvolvimento estabelece
as diretrizes para a qualificação dos colaboradores da
BSBIOS, visando ao aperfeiçoamento profissional e
pessoal, valorizando e capacitando o seu quadro funcional
para o atingimento dos objetivos estratégicos da empresa.
O ano de 2020, em virtude da pandemia (covid-19), foi
caracterizado por um ano de grandes mudanças em nossa
forma de capacitar os colaboradores. A principal mudança
foi a aquisição de uma plataforma de treinamento para
modalidade EAD, que será lançada no ano de 2021. Sendo
que ocorreram 9.489 horas de atividades de capacitação.

Realização online de capacitação durante a
Semana Interna de Prevenção de Acidentes - Sipat.

Horas de treinamento

404-1

Média de horas de treinamento discriminado por gênero e categoria funcional
Total de horas treinadas - homens

16:38:00

Gerência

1:16:00

Total de horas treinadas - mulheres

4:12:00

Produção

11:58:00

Estagiários

3:36:00

Colaboradores que receberam treinamentos
regulares no período

Feedback Day

86%

102-43 | 404-3

Considerando os cuidados adotados pela Companhia frente à
Pandemia COVID-19, a Avaliação por Competências foi
temporariamente substituída pela ferramenta informatizada de
Feedback. A ferramenta possibilita que todos os colaboradores
possam ofertar e receber Feedback através da plataforma de
Gestão de Pessoas ‘‘BS Integra’’. Foi instituído o último dia útil do
mês como o ‘‘Feedback Day’’.
Mesmo após a Pandemia, a ferramenta será mantida como uma
forma de estimular a troca de feedback entre os colaboradores.
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Saúde e segurança do trabalhador

103-1 | 403-1 | 403-2 | 403-3 | 403-4 | 403-5 | 403-6 | 403-8 | 403-9 | 403-10

A partir do momento em que
se acessa uma das unidades
da empresa, seja colaborador,
terceirizado ou visitante,
uma série de ações são
desencadeadas a fim de garantir
a seguranças para todos.

A BSBIOS entende que não há bem maior que a vida e um ambiente seguro
para se trabalhar é direito do colaborador e seu dever enquanto empresa,
razão pela qual mantém um setor destinado à saúde e à segurança, não
apenas de seus trabalhadores, mas também de terceirizados e fornecedores.
Além de seguir as diretrizes normativas do setor, buscou-se seguir um padrão
de classe mundial, intensificando os programas de capacitação já existentes,
como por exemplo: Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (SIPAT), on line, em parceria com o SESI, Simulação de Evacuação,
Princípios Básicos de Segurança, Política de Segurança, Saúde e Medicina do
Trabalho, campanhas para vacinação e exames preventivos e ocupacionais.
Todo e qualquer incidente é encaminhado para a liderança da companhia,
pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho - SESMT e pelas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes CIPA, formadas por colaboradores de diferentes setores para investigação.
Ainda, são aplicados anualmente treinamentos internos e externos, voltados
para o atendimento da legislação específica, como Trabalho em Altura,
Trabalho em Espaço Confinado, CIPA, bem como cursos de primeiros
socorros, direção defensiva, entre outros; alguns destes também são
oportunizados em formato online.
A partir do momento em que se acessa uma das unidades da empresa, seja
colaborador, terceirizado ou visitante, uma série de ações são desencadeadas a fim de garantir a segurança para todos. Não por acaso, a BSBIOS
tornou-se referência no setor e na região, vindo a qualificar não somente as
pessoas relacionadas a ela, de alguma forma, mas também a comunidade
como um todo.
Justamente por entender a importância de cada pessoa envolvida na sua
produção, a BSBIOS busca constantemente melhorar a qualidade do
ambiente de trabalho, bem como sua qualidade de vida, razão pela qual
promove diversas campanhas e programas ao longo do ano.

Taxa de frequência e taxa de gravidade - Acidentes típicos com colaboradores

403-9

2018

2019

2020

353

388

418

Número de acidentes com afastamento

2

4

5

Número de acidentes com afastamento (menor ou igual a 15 dias)

2

3

4

Número de colaboradores

Número de acidentes com afastamento (maior que 15 dias)

0

1

1

Número de acidentes sem afastamento

23

35

5

Número total de acidentes

25

39

10

Dias/homens debitados
Total de dias/homens perdidos
Número de óbitos

0

0

0

16

725

85

0

1*

0

3,32

5,63

6,15

Taxa de frequência (TF)

41,46

54,94

12,31

Taxa de gravidade (TG)

26,53

1021

105

Taxa de frequência com afastamento (TFA)

* Óbito decorrente de acidente de trajeto.
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Investigação de periculosidade, avaliação de riscos
e investigação de acidentes
403-2

Dando continuidade ao processo de mudança
cultural, iniciado em 2019, a BSBIOS, no ano de
2020 buscou, mesmo diante do cenário de
pandemia, implementar um sistema de gestão
de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) voltado
ao Comportamento Seguro.
Com isso, foi implementada a Política de SST,
assegurando que Saúde e Segurança do
Trabalho é um valor e que todas as atividades para colaboradores e terceiros - são realizadas
buscando:
a saúde e a segurança do ser humano;
a preservação do patrimônio da empresa;
a continuidade dos processos;
o atendimento da legislação aplicável em SST.
Assim, fica entendido por todos que a urgência,
a maior importância ou qualquer outro fato não
poderão servir de justificativa para o descumprimento da Política de SST.
A empresa possui quadro de profissionais
técnicos dedicados para desenvolver, implementar e garantir o funcionamento do processo de
gestão de SST.
Todos os riscos e perigos são identificados e
devidamente tratados, bem como comunicados
para todos os envolvidos em nossos processos.

É assegurado a todos os colaboradores o direito de questionar a realização de tarefas em
que as condições de trabalho não estejam em conformidade com esta política.

3. Treinamento e Conscientização

403-5

Os treinamentos e ações educacionais devem ser permanentes e todos os serviços
desenvolvidos nas instalações da empresa devem ser executados por pessoas devidamente
habilitadas e capacitadas.
Todos os colaboradores têm envolvimento e participação com o suporte dos Gestores de
Área na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

4. Conformidade Legal e Compliance
Todas as atividades devem estar em conformidade com a legislação vigente, e o desempenho em SST é acompanhado quantitativa e qualitativamente, devendo melhorar consistentemente, tendo os requisitos legais como patamar mínimo de desempenho.

Constantemente, grupos multidisciplinares
garantem a revisão das Análises de Riscos,
buscando a melhoria contínua do sistema.

5.

Todos os colaboradores e terceiros são envolvidos e podem contribuir com a melhoria por
meio de um programa de sugestões.

Os planos de ação para prevenção de incidentes e acidentes, ou para correção de desvios
comportamentais devem ser priorizados por parte dos Gestores de Área.

6.

São princípios norteadores deste sistema:

Todos os incidentes e acidentes de trabalho na BSBIOS serão objeto de análise e investigação, e medidas para evitar recorrências serão tomadas.

1.

Com o gerenciamento dos processos, deve-se primar pela prevenção de toda e qualquer
perda, e também pela melhoria contínua das condições das instalações da BSBIOS.

7.

Compromisso da Liderança

8.

2.

9.

403-7

Análise de Incidentes e Acidentes

403-2

SST fora do Trabalho

A BSBIOS incentiva e apoia ações e comportamentos de Saúde e Segurança fora do trabalho,
e considera que essas iniciativas são tão importantes quanto as praticadas dentro das
instalações da Empresa.

A alta administração é responsável pela prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais, e cada Gestor de Área
e demais níveis hierárquicos são responsáveis diretos
pela Saúde e Segurança daqueles que com eles
trabalham, devendo utilizar-se de todos os recursos
técnicos e administrativos possíveis e viáveis da Empresa
para prevenir e reduzir os desvios, incidentes e acidentes.
Responsabilidade Individual

Melhoria Contínua

Comunicação

403-4 | 403-5

As questões de SST são consideradas no relacionamento com todas as partes interessadas
nas nossas operações. A comunicação e a informação serão sempre adequadas e transparentes.
Gestão Integrada

403-1 | 403-8

Trabalhar com segurança é uma condição essencial de
manutenção da relação de emprego e cada colaborador
tem a responsabilidade individual quanto à prevenção de
incidentes e acidentes. Para isso, toda condição de risco
observada deve ser comunicada ao Gestor de Área.

10.

O trabalho será considerado adequado somente quando
executado em observância aos procedimentos de SST.

As situações de emergência devem estar previstas e ser enfrentadas com rapidez e eficácia,
visando à máxima redução de seus efeitos.

A gestão de SST deve funcionar como sistema integrado, envolvendo os profissionais de SST,
a CIPA, os Gestores de Área e os colaboradores. Nas fases de concepção, análise de projetos,
de construção ou reforma, deverá ser requerida a participação dos profissionais de SST.
Emergência e Contingência
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Somos Essenciais:
Assistência aos motoristas durante a pandemia

102-43 | 403-7

Sensível às necessidades de seus fornecedores, a
BSBIOS também preza pelo seu bem estar; exemplo
claro é a preocupação demonstrada com os caminhoneiros. Aos motoristas é ofertado um espaço reservado
para aguardar enquanto o caminhão é carregado ou
descarregado. Ações de prevenção à saúde também
são realizadas durante o ano e intensificadas no dia do
motorista.
Em 2020, também fomos solidários aos caminhoneiros
que seguiram trabalhando para fornecer o abastecimento de insumos à empresa. Durante o período inicial
da pandemia, em que restaurantes à beira de estrada
estavam com limitação de atendimento, a BSBIOS
realizou, diariamente, a doação de kits com frutas a
motoristas, visando amenizar a situação. Também foi
firmada parceria com a lancheria próxima à empresa
para o fornecimento/venda de marmitas prontas
(seguindo critérios da vigilância epidemiológica e
sanitária), principalmente quando houve o fechamento
total de restaurantes e lanchonetes.
Para o dia dos motoristas, foi realizada parceria com a
empresa Kemin, com o intuito de distribuir máscaras,
álcool gel, frutas e folders com orientações de
prevenção ao Covid-19.
Ainda, houve quatro campanhas de vacinação contra a
gripe, em parceria com as secretarias municipais de
saúde de Passo Fundo e Marialva, e também outros
cuidados de saúde como: verificação da pressão
arterial, teste de glicose, atendimentos nas especialidades de fisioterapia, nutrição, psicologia e orientações
de autoproteção e prevenção da covid-19, que foram
disponibilizadas em parceria com o SEST/SENAT e em
iniciativas próprias.

Promoção da saúde do trabalhador

No momento mais difícil, ser motorista
é se orgulhar e saber que é essencial
em um mundo tão diferente.
Nossa admiração e agradecimento
a todos que em meio a pandemia
mantiveram o seu trabalho, transportando
e abastecendo o nosso País.

Confira o vídeo produzido para
agradecer aos motoristas e motivá-los
a se cuidar neste período de pandemia.

403-6 | 403-7

Com o principal objetivo de prevenir doenças e outros
problemas que possam surgir em ambientes de
trabalho, o Serviço de Saúde e Segurança do
Trabalhador busca manter e melhorar a qualidade de
vida dos colaboradores por meio da promoção de
campanhas voltadas à saúde, como:
Setembro Amarelo
Outubro Rosa
Novembro Azul
Infecções Sexualmente Transmissíveis
Doenças Relacionadas ao Trabalho
Programa Nutricional
Prevenção de Endemias
Vacinação Contra a Gripe
Hipertensão e Diabetes
Programa + Imunidade
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A campanha Outubro Rosa visa orientar as colaboradoras
da BSBIOS sobre a saúde e a prevenção do câncer de mama.

Gestão de Pessoas

Somos Essenciais:
Nossa missão é cuidar das pessoas

403-4

+ Imunidade

O lema de nosso projeto é “Somos Essenciais”, e esta é nossa maior
motivação. Cuidar das pessoas vem em primeiro lugar! Motivados pelo
zelo à saúde e mimetização dos riscos de exposição, com a implantação
do programa conseguimos oferecer um atendimento de saúde rápido, de
qualidade e com menor risco de exposição à COVID-19 a todos os nossos
colaboradores, contribuindo também para a não superlotação dos
sistemas de saúde público e privado de atendimento ao novo
Coronavírus.
Para isso, o risco “Pandemia” foi classificado como prioridade no tier 1
(um) dentre os riscos relacionados pela área de Gestão de Riscos
Corporativos e Compliance - GRC da empresa, figurando como o mais
relevante risco identificado.
Para que este projeto fosse possível e obtivesse êxito, contamos com a
colaboração e engajamento de toda a empresa. E isso foi fundamental
para os resultados vitoriosos obtidos. Todos entenderam que a empresa,
tendo sido classificada pelo Governo Federal (decreto nº 10.282, de 20
de março de 2020) como atividade essencial, indispensável ao atendimento das necessidades da comunidade, não poderia parar e precisaríamos de todos saudáveis e em condições adequadas para prosseguir.
Para tanto, houve a criação e atualização de protocolos próprios de
saúde, baseados em normativas e medidas provisórias, oriundas de
órgãos oficiais, como do Ministério da Saúde e Organização Mundial de
Saúde - OMS, entre outros e de uma Matriz de Riscos e Contingência,
para determinar o nível de resposta para redução da exposição e
contaminação pelo vírus – dentro e fora da empresa.
A área de serviço à saúde passou a ter uma nova realidade. Adequações
foram necessárias para controlar a propagação viral e, principalmente,
oferecer atendimento qualificado e rápido aos nossos colaboradores, a
fim de evitar que estes precisassem procurar atendimento externo ou
não recebessem auxílio médico, caso apresentassem qualquer sintoma
relacionado à COVID-19.
Com isso, foi firmado contrato exclusivo para atendimento médico nas
duas unidades da empresa, com consultas internas presenciais e/ou por
sistema de telemedicina garantindo, assim, um atendimento imediato e
excluindo a exposição externa em ambientes como Prontos
Atendimentos e Unidades Básicas de Saúde, onde o fluxo de contaminados é maior.
Foi criado um fluxograma de manejo interno para o colaborador que
apresentasse qualquer sintoma que pudesse ser relacionado à COVID-19.
Evidenciando este colaborador como suspeito sintomático ou assintomático por contato externo positivo para COVID-19, é preenchido um
termo de isolamento domiciliar, estendendo-se a todos que residem na
mesma casa. A empresa oferece todo o suporte necessário para o
colaborador e seus familiares e/ou contactantes, realizando vigilância
ativa destes afastados, com monitoramento contínuo, preferencialmente
por telefone, agendando consulta presencial, se necessário. O médico (a)
da empresa acompanha a evolução destas vigilâncias ativas, juntamente
com a enfermagem. Caso haja piora do paciente em tratamento
domiciliar ou o desenvolvimento de sintomas graves em familiares deste,
seguirá conduta conforme orientação do Ministério da Saúde. Cumprido
o prazo recomendado pelos órgãos de saúde, o colaborador afastado
como suspeito coleta o exame recomendado pela área médica, antes de
seu retorno ao trabalho. O exame é custeado 100% pela empresa.

Acompanhamento
de

382 colaboradores.

A empresa desenvolveu o “Programa
+ Imunidade”, para investigar através
de exames e acompanhamento
médico a atual condição e resposta
imunológica de cada colaborador,
podendo assim realizar orientações
adequada de forma individualizada.
A empresa desenvolveu o “Programa +
Imunidade”, para investigar através de exames e
acompanhamento médico a atual condição e
resposta imunológica de cada trabalhador,
podendo assim realizar orientações adequada de
forma individualizada.
Foram realizadas algumas suplementações
vitamínicas, assim como indicações de hábitos
saudáveis, os quais auxiliam no aumento da
imunidade, consequentemente diminuindo o risco
de infecção não somente do coronavírus,, mas de
todos agentes infecciosos oportunistas. Ao todo
foram acompanhados um total de 382 colaboradores entre as duas unidades.
Também foi criado um dashboard com indicadores
para acompanhamento de todos os casos
suspeitos identificados, além da transparência em
comunicar aos colaboradores, com boletins
semanais, sobre a evolução de casos na empresa.
Os dados sobre a evolução de casos também são
reportados aos órgãos de saúde municipais e
estaduais, conforme determina a Vigilância
Epidemiológica.
Durante a pandemia, no ano de 2020, não
registramos nenhuma internação de colaborador
por quadro de Coronavírus e, principalmente,
nenhuma fatalidade relacionada ao COVID-19 com
colaboradores.
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5.
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
EMPRESARIAL

Responsabilidade Social Empresarial

Responsabilidade Social Empresarial

102-45 | 204-1 | 207-3 | 406-1 | 412-3 | 412-2 | 413-1 | 413-2 | 415-1

A

BSBIOS entende que a atuação empresarial responsável é um compromisso com as pessoas, com a sociedade e com o planeta. Por isso, apoia
projetos alinhados com seu negócio e seu propósito de participar do
desenvolvimento sustentável do planeta através da agroenergia.
A companhia sempre acreditou que cuidar da sua comunidade é cuidar de si
mesma, razão pela qual, desde a sua fundação, sempre apoiou diversos tipos de
ações que viessem a acrescentar e incentivar a sociedade, agregando valor,
estimulando a economia e proporcionando, de alguma forma, uma vida melhor.
Num ano atípico como o de 2020, o conceito de Responsabilidade Social nunca foi
tão importante e utilizado; assim, a companhia usou de todos os mecanismos
possíveis para cuidar de seu entorno. Aqui, descreveremos as ações, apresentaremos o aporte financeiro, mas, sobretudo, demonstraremos a nossa responsabilidade social e o respeito por nossas partes interessadas, sobretudo aqueles à margem
de políticas públicas e de boas oportunidades.

Esportivos

Socioambientais

Culturais
Em 2020, a companhia investiu
a importância de

R$ 3.448.953,10

.

R$ 3 4 milhões

em projetos, por meio de
investimento social privado e/ou
isenções fiscais em projetos
socioambientais, esportivos e
culturais (201-4).

Somos essenciais:
Nos mobilizamos para contribuir com a sociedade
A BSBIOS acredita que para passar da melhor
forma por esse momento de pandemia, é
necessário construir juntos e unir forças por
um propósito. Assim, desde o início,
participa de iniciativas e se une a outras
atividades para que o bem comum prevaleça.
Somente em ações e campanhas que
beneficiaram as comunidades de Passo
Fundo, Marialva e região foi investido o
montante de R$ 497.084,90, por meio de
recursos próprios da companhia.

Campanha interna de doação arrecadou
2,5 toneladas de alimentos durante a pandemia.
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Principais ações realizadas:

Doação de alimentos
Ao completar 15 anos, em meio a uma pandemia, a companhia desenvolveu, entre seus colaboradores e parceiros, uma
campanha de arrecadação em dobro de alimentos, ou seja, a
cada quilo de alimento recebido, a empresa doava outro. Com
isso, foi doada 2,5 toneladas de alimentos não perecíveis a
entidades que já eram apoiadas pela empresa, como: o
Projeto Transformação em Arte, a Central Única das Favelas CUFA, a ONG Amor e a Prefeitura Municipal de Marialva, por
meio da Secretaria de Assistência Social. Entretanto, a
iniciativa de arrecadação e doação de alimentos se repetiu em
outras oportunidades, como no Sopão do Bairro José
Alexandre Zacchia e no apoio a Campanhas do Sport Clube
Gaúcho, Passo Fundo Futsal e Lixo Zero.

Disponibilização da Aeronave
A disponibilização para o Serviço Social de Indústria do Rio Grande do Sul - SESI/RS da
aeronave particular da empresa para ir do estado do Rio Grande do Sul até Brasília/DF,
com o intuito de buscar 10.000 (dez mil) doses de vacinas contra a gripe (influenza). A
iniciativa beneficiou não somente a BSBIOS e seus colaboradores, mas também os
trabalhadores de outras empresas da região e a comunidade. A ação foi necessária à
época, devido a medidas restritivas de logística.

Parceria com a Universidade de Passo Fundo
A BSBIOS firmou parceria com a Universidade de Passo Fundo
(UPF) para dar continuidade às pesquisas e ao desenvolvimento do protótipo de automatização de sistema de ventilação
pulmonar realizada por ambu - reanimador manual. O
protótipo foi desenvolvido como alternativa em caso de um
cenário grave da pandemia de Covid-19 e consequente falta
deste tipo de aparelho. O custo de cada aparelho é bem mais
acessível dos que os praticados no mercado e o projeto de
desenvolvimento do protótipo ficará aberto a quem desejar
obtê-lo. Posteriormente, se aprovados pela ANVISA, os
equipamentos poderão ser produzidos e utilizados em
hospitais.

Doação de EPI’s
A companhia também realizou a doação de EPI's (máscaras,
protetores faciais e luvas de procedimentos) para os profissionais de saúde que estavam trabalhando na linha de frente nos
hospitais São Vicente de Paulo e Clínicas, de Passo Fundo/RS,
garantindo um atendimento humanizado e seguro aos
moradores de Passo Fundo e Região. Assim, em conjunto com
a UPF, foram doados insumos para a confecção de protetores
faciais (Face Schield) para distribuição em hospitais e postos
de saúde de Passo Fundo/RS.
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Aporte para o Hospital São Vicente de Paulo
A BSBIOS realizou a doação de R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais) ao Hospital São Vicente de Paulo,
de Passo Fundo/RS. Com o recurso, foi possível adquirir um
equipamento de tomografia pulmonar por bioimpedância,
importante no enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Doação de cestas básicas à CUFA
A empresa ainda se uniu à mobilização social Semana
Santander/CUFA, para comprar cestas básicas e destinar ao
projeto “Mães da Favela”. A companhia doou R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) para contribuir com a iniciativa.

Bonificação da Kemin no combate à COVID-19
Foi realizada parceria com a empresa Kemin. Desta vez, a
BSBIOS recebeu recursos, revertidos por meio de bonificação,
para converter o valor em ações de prevenção à COVID-19.
Ao todo, a BSBIOS foi bonificada em R$8.804,00 (oito mil
oitocentos e quatro reais). A empresa aplicou o valor em uma
campanha de prevenção, com distribuição de máscaras, álcool
gel e folders orientativos, destinados a colaboradores,
terceirizados e transportadores (caminhões e vans).

Fornecimento de marmitas aos caminhoneiros
Devido às restrições de acesso a terceiros e visitantes ao refeitório
interno da empresa, foi firmada parceria com a lancheria mais próxima
da empresa para o fornecimento/venda de marmitas prontas (seguindo
critérios da vigilância epidemiológica e sanitária), principalmente
quando houve o fechamento total de restaurantes e lanchonetes. Desta
forma, não foi preciso cancelar o recebimento e expedição do produto,
beneficiando também os caminhoneiros e motoristas.

Parcerias com órgãos e agentes públicos
Outros parceiros em campanhas e ações em prol da
prevenção e promoção à saúde relacionadas à pandemia
foram: SEST/SENAT, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria
Municipal de Segurança Pública, Agentes de Trânsito,
Secretarias Municipais de Saúde, veículos de comunicação
de rádio e TV, que abordaram diversas vezes o assunto,
beneficiando colaboradores diretos e indiretos, assim
como caminhoneiros, transportadores, fornecedores,
visitantes e a comunidade em geral.
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Investimento social privado na comunidade
O principal objetivo da empresa no relacionamento com as
comunidades do entorno é contribuir com o desenvolvimento
social e econômico de maneira integrada às estratégias de
negócio. Os projetos são selecionados a partir de critérios préestabelecidos e acompanhados pelas áreas de Compliance,
Comunicação e Marketing da empresa.
O investimento social privado é o repasse voluntário de
recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais, esportivos, culturais e
científicos de interesse público.

+ R$ 1,2 mi

investidos na comunidade

Em 2020, ano em que as ações sociais
também se reinventaram, foram apoiados
mais de 25 projetos de transformação social
em comunidades do entorno de
nossas operações, com um investimento
total de R$ 1.284.023,86.

Projetos apoiados pela BSBIOS:

Lar Emiliano Lopes - Projeto Mão na Massa
O Lar Emiliano Lopes realiza o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos, atendendo crianças de 5 a 10 anos
em estado de vulnerabilidade social, estendendo o serviço a
seus familiares. O Lar ainda desenvolve o projeto Mão na
Massa, que realiza a produção e o ensino da culinária de pães
caseiros que são doadas a comunidades carentes.

Projeto Transformação em Arte
A companhia está engajada ao Projeto TransformAção em Arte,
que proporciona aulas de inclusão digital, reforço escolar, capoeira,
música e outros aos filhos de recicladores da Vila Popular, em
Passo Fundo. Neste ano de pandemia, o projeto também passou
por adaptações para fornecer este atendimento e contribuiu com a
entrega de sacolas econômicas de alimentos para as famílias.

Convidas - Em defesa dos animais silvestres
A Associação para a Conservação da Vida Silvestre – CONVIDAS
sustenta e executa Programas a serviço da pesquisa, da
conservação e do bem-estar da fauna silvestre ameaçada, com
foco no acompanhamento, proteção e, quando necessário,
abrigo e conservação de animais em dificuldade. O Centro De
Acolhimento de Primatas e Aves – Primaves conta com uma
população de mais de 200 indivíduos e está localizado no
Distrito de Bela Vista, em Passo Fundo.

APAE - Passo Fundo e Marialva
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE tem o compromisso de
oferecer assistência médica, psicológica, pedagógica e social a pessoas com
Deficiência Intelectual e/ou Múltipla. Frequentam a entidade, em Passo Fundo,
aproximadamente 350 usuários, já em Marialva são cerca de 100 usuários.
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Escola Municipal São Miguel do Cambuí Ensino em tempos de pandemia
A Escola Municipal São Miguel do Cambuí, de Marialva,
recebeu a doação de seis computadores (desktops) para
ajudar no desenvolvimento dos alunos. A escola contava com
poucos computadores, que já estavam em situação defasada,
não atendendo a todos os alunos. Com a pandemia, as aulas
estão sendo remotas, com os professores enviando materiais
impressos para as casas dos estudantes e dando suporte via
whatsapp. A escola atende 95 alunos, do quarto ano infantil
até o quinto ano do ensino fundamental.

ONG Amor
A ONG Amor é uma entidade de assistência social, comunitária e filantrópica, que realiza ações que visam promover o bem estar e a melhoria da
qualidade de vida de famílias e pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social. Para isto, tem programas de assistência social, atendimento
de crianças e adolescentes, visitação familiar, geração de renda, distribuição de alimentos, roupas e agasalhos, inclusão social e digital, atendimento psicológico, qualificação profissional, cursos e oficinas, entre outros.

Esportes:

BSBIOS/UPF - Um time dentro e fora das quadras
O propósito da BSBIOS/UPF sempre foi o de ser referência nas quadras,
mas fora delas é um alicerce para a vida profissional e acadêmica de suas
atletas. Nesse ano, durante a pandemia, a equipe de voleibol feminino
adulto se reinventou, manteve treinamentos físicos on line e aproximou as
suas atletas da comunidade por meio de lives “voleibol minhas histórias”,
resgatando memórias, experiências e vivências do projeto, como forma de
valorizar as atletas e a comissão técnica e de promover a coletividade.

Esporte Clube Passo Fundo

Clube Atlético Guarany

O Esporte Clube Passo Fundo é um time de
futebol masculino profissional que possui
equipes do sub 8 ao sub 15 e categoria adulto. A
equipe disputou a divisão de acesso (2º divisão)
do Campeonato Gaúcho.

O Clube Atlético Guarany, de Espumoso/RS, é um
time de futsal masculino adulto profissional. O
Clube, que disputa competições estaduais e
regionais de futsal, conta ainda com equipes nas
categorias sub 9, sub 11, sub 13 e sub 15. Além da
equipe principal e das de base, o time índio
espumosense realiza ações sociais com a
comunidade do município.

Passo Fundo Futsal
A Associação Passo Fundo Futsal é uma equipe de futsal masculino adulto profissional, criada em 2014. Nesse ano de pandemia, a
associação também realizou ações para auxiliar a comunidade,
com a doação de 10 toneladas de alimentos. A equipe foi campeã
do Campeonato Estadual Série Ouro e da Copa RS.
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Sport Clube Gaúcho
O Sport Clube Gaúcho é um time de futebol masculino adulto
profissional, de Passo Fundo. A BSBIOS patrocina o Clube,
sendo detentora do 'naming rights' do complexo, denominado
“BSBIOS Arena”, que conta com um estádio e um ginásio. Nesse ano de
pandemia, o Clube também realizou iniciativas para auxiliar a comunidade, e também contou com o apoio da companhia. Com a ação
denominada “Gaúchos pelo Bem”, nos 102 do Clube foram doadas 2
toneladas de alimentos, 300 kg de material de higiene, mais de 1.000
peças de roupas e 50 máscaras, que foram destinadas para a Secretaria
de Assistência Social do município.

Projetos com incentivo fiscal

+ R$ 2,1 mi

Leis e Fundos de Incentivos

em incentivos fiscais

2020
Lei Federal de Incentivo à Cultura

R$ 1.006.635,24

Lei Federal de Incentivo ao Esporte – Passo Fundo/RS e Maringá/PR

R$ 251.658,81

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON) – Caxias do Sul/RS

R$ 251.658,81

Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) – Marau/RS

R$ 151.658,81

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
– Passo Fundo/RS, Marialva/PR e Curitiba/PR

R$ 251.658,81

Fundo Municipal do Idoso - Passo Fundo/RS e Marialva/PR

R$ 251.658,81

Total

Conheça alguns dos projetos apoiados:

Projeto Pró-Biblioteca
A BSBIOS, em parceria com a Editora L&PM, apoiou o
projeto Pró-Biblioteca, com a destinação de 1800 livros
a nove bibliotecas de escolas públicas de Passo
Fundo/RS e de Marialva/PR. O Pró-Biblioteca visa
equipar e atualizar as bibliotecas, com a finalidade
fundamental de colaborar na formação dos jovens
brasileiros. As obras são de referências infantis, infantojuvenis e de literatura em geral, nacional e estrangeira,
contemplando leitores de todas as idades.
Em virtude da pandemia, as nove escolas e entidades
selecionadas receberão 200 títulos cada, em 2021. São
elas: de Passo Fundo: Escola Estadual Irmã Maria
Margarida, Escola Estadual Salomão Iochpe, Prisma
Espaço Geek, Escola Estadual do Hoje, Escola Municipal
Eloy Pinheiro Machado e Agentes do Amor Divino –
ONG Amor; de Marialva: Escola Municipal Doutor
Milton Tavares Paes, Escola Municipal Gumercindo
Lopes e Escola Municipal Maria dos Santos Severino.

R$ 2.164.929,29

A BSBIOS utiliza-se de todos os
incentivos fiscais que podem
ser revertidos para atender as
comunidades do entorno.
Seguindo esses critérios, a
companhia contribuiu, por meio
de Leis de Incentivo (201-4),
com a soma de R$ 2.164.929,29.

Central Única das Favelas - CUFA
No ano de 2020, a BSBIOS apoiou, por intermédio das Leis de
Incentivo à Cultura, a realização de atividades da Central Única das
Favelas – CUFA, em escolas de Passo Fundo, nos bairros Valinhos,
Professor Schisler e Jaboticabal. Devido à pandemia, os recursos
das oficinas culturais foram destinados ao atendimento das
famílias dessas crianças e à comunidade, sendo realizadas ações
de conscientização e de distribuição de alimentos, máscaras, álcool
gel e agasalhos. Também foram apoiados os projetos “Arquitetura
para quem + precisa”, “Mães da Favela”, “Alô Social” e “Grafite”.

Esporte Clube Vila Nova
A BSBIOS, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, apoia as
atividades do Esporte Clube Vila Nova, que tem como objetivo o
trabalho de inclusão social e formação de atletas. Com seis locais
destinados a desenvolver projetos sociais, atende 400 crianças e
adolescentes, de 5 a 14 anos, que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá
A Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá – ASSAMA
foi fundada em 1994, com a finalidade de atuar na área social e
esportiva, buscando melhores condições de vida, reabilitação e
socialização, devolvendo a Pessoa com deficiência a possibilidade
de retomar seus projetos de vida. As equipes de vôlei e de futebol
adaptado participam de campeonatos em Maringá, região e
nacionalmente.
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Gestão operacional
A BSBIOS é uma empresa que produz, por meio de oleaginosas e gorduras animais,
um biocombustível renovável e menos poluente, o biodiesel. Em sua atuação na
cadeia do agronegócio, ainda industrializa farelo de soja e outros subprodutos.
Produzindo essa energia sustentável, está contribuindo para a economia brasileira,
gerando qualidade de vida à população e respeitando o meio ambiente.

Atuação BSBIOS

102-2 | 102-7

A BSBIOS é uma empresa integrada do Agronegócio e da Energia Renovável.
Confira o ciclo de atuação da Companhia.

CADEIA DO AGRONEGÓCIO
Agricultura

Soja e outras
oleoginosas

Gordura
Animal

Proteína Animal
Extração de Óleo

Farelo de Soja

Redução de CO2

Indústria Química
Glicerina

Produção de Biodiesel

Uso em veículos com
motores movidos a Diesel

Biodiesel

BIODIESEL

Principais produtos

BIODIESEL

102-2

Os principais produtos da BSBIOS são:
Biodiesel

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.

Farelo de Soja

Borra

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 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.

Casca de Soja

Óleo de Soja Degomado

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 extraído da soja com o uso do hexano e representa a principal
matéria-prima utilizada na produção do Biodiesel. O produto também pode
ser utilizado como ingrediente na formulação de rações, bem como
matéria-prima para as plantas de refino e hidrogenação de óleo de soja.

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

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.
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Gestão Operacional

Capacidade de Produção

103-1

A partir do seu propósito de atuar para o crescimento de uma
energia limpa, a BSBIOS cresce cada vez mais e fomenta as
transformações no seu setor. Assim, em seu novo planejamento estratégico, ambiciona estar entre as três maiores produtoras de biocombustíveis do mundo até 2030.

Em 2020, a companhia ampliou a
capacidade de produção de biodiesel
da unidade de Passo Fundo em

43,75%

Deste modo, em 2020, ampliou a capacidade de produção de
biodiesel da Unidade de Passo Fundo, passando de 288
milhões de litros de biodiesel/ano para 414 milhões de litros
de biodiesel/ano, um crescimento de 43,75% de capacidade
instalada naquela planta industrial. A ampliação foi aprovada
pela ANP, após a análise de projetos e documentos previamente enviados (203-1). Nesse mesmo site, entrou em operação a
planta de desacidificação de gorduras animais, o que possibilitou aumentar o volume de utilização dessa matéria-prima.
Em 2020, investiu R$ 10,1 milhões em inovação e eficiência
energética e R$ 35,3 milhões em investimentos em tecnologia
e operações industriais, infraestrutura, segurança e outros.
No início de 2021, as unidades de Passo Fundo e Marialva
também passaram por um acréscimo no seu ganho de
performance de produção de biodiesel, devido a estudos e
investimentos na área de Pesquisa & Desenvolvimento da
Companhia. Com isso, em janeiro, a unidade paranaense
recebeu autorização da ANP para produzir 468 milhões de
litros de biodiesel, um aumento de 13% em sua capacidade.
Em março, foi a vez da unidade gaúcha ser autorizada a
fabricar volume igual do biocombustível. Com isso, a BSBIOS
alcançou a capacidade de produzir 936 milhões de litros de
biodiesel por ano.

Produção de Biodiesel

Juntas, as unidades de Passo Fundo
e Marialva produziram em 2020

755.153 m³
de biodiesel

alcançando novamente a liderança de
volume produzido no país, o que representa
24,85% a mais do que o produzido
no ano anterior.
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Passo Fundo/RS

Marialva/PR
2018

2019

Capacidade (m³/dia)

800

800

Autorizado (m³/ano)

288.000

288.000

Real (m³/ano)

274.953

287.688

Distribuído (m³/ano)

271.635

287.868

2020

2018

2019

2020

1.150*

Capacidade (m³/dia)

800

1.150*

1.150

382.150

Autorizado (m³/ano)

288.000

340.500

414.000

356.879

Real (m³/ano)

270.724

317.139

398.274

351.742

Distribuído (m³/ano)

269.278

313.603

399.801

* Janeiro a março de 2020: 800 m³ / abril a dezembro de 2020: 1.150 m³.

*Janeiro a julho de 2019: 800 m³ / agosto a dezembro de 2019: 1.150 m³.

Esmagamento de Soja

Produção de Farelo de Soja, Casca de Soja
e Óleo Degomado de Soja

Passo Fundo/RS
2018

2019

2020

Capacidade (ton/dia)

3.000

3.200*

3.200

Autorizado (ton/ano)

1.080.000

1.134.000

1.152.000

Real (ton/ano)

1.012.420

1.056.656

1.076.858

Passo Fundo/RS
2018

2019

2020

Farelo + Casca (ton/ano)

772.824

801.747

819.467

Óleo Deg. (ton/ano)

201.070

211.382

214.012

2018

2019

2020

29.198

33.876

43.029

* Março – ampliação da capacidade.

Produção de Glicerina
Passo Fundo/RS
Glicerina (ton/ano)

Marialva/PR
2018

2019

2020

29.306

30.584

38.769

Glicerina (ton/ano)
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Fornecedores

102-9 | 413-1 | 414-1

A empresa é amparada por uma cadeia de 2.043 fornecedores (102-9),
sendo 894 de materiais, 672 de prestadores de serviços, 204 de grãos,
127 de gordura animal e 146 de produtos químicos e insumos.
Fornecedores
de grãos

Fornecedores de
gordura animal

Fornecedores
de serviços

Fornecedores
de materiais

Fornecedores de
químicos e insumos

204

127

672

894

146

Principais fornecedores

102-9

Fornecedores de matéria-prima: Agricultura Familiar
O Programa Selo Biocombustível Social é um programa
criado pelo Governo Federal e que está sob gestão do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA. O programa garante a participação dos agricultores
familiares no mercado de biodiesel no Brasil.
O MAPA concede o direito de uso do Selo Biocombustível
Social às empresas produtoras de biodiesel que promovam
a inclusão produtiva dos agricultores familiares, enquadrados no Pronaf como fornecedores de matérias-primas para
a produção de biodiesel.
A BSBIOS é detentora do Selo Biocombustível Social desde
2007, garantindo a aquisição de percentuais mínimos de
matérias-primas da Agricultura Familiar (Ex.: Região Sul –
40% de aquisições familiares). Para isso, celebra previamente contratos de compra e venda com cooperativas
familiares e, em uma ação conjunta, proporciona acesso à
capacitação e assistência técnica. Ainda, existe a garantia
de comercialização das matérias-primas, com garantias de
preço mínimo, conforme estabelecido pela legislação.
Atualmente, a BSBIOS adquire de cooperativas familiares
localizadas nas Regiões Sul e Nordeste do Brasil. Para
tanto, as cooperativas devem estar habilitadas junto ao
MAPA para participarem do programa como fornecedoras
de matérias-primas.
No que tange às aquisições, a empresa origina percentuais
mínimos, conforme a região e tipo de matéria-prima,
regulamentados na Portaria 144/2019 do MAPA. A partir
da definição dos volumes de biodiesel a serem produzidos
durante o ano, a BSBIOS estabelece quais matérias-primas
e os respectivos volumes a serem adquiridos, respeitando
os percentuais exigidos regionalmente.
A originação de variadas matérias-primas, em diferentes
regiões, é uma estratégia da BSBIOS para permitir a
inserção de um número cada vez maior de agricultores
familiares no programa, garantindo renda e fortalecendo a
Agricultura Familiar. Por isso, atualmente, origina das
regiões Sul e Nordeste do Brasil, expandindo sua atuação e
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fortalecendo o programa.
Todas as informações relativas ao programa são gerenciadas pelo
Programa SABIDO, uma base de dados do MAPA. Isso permite
que o Ministério possa acessar os dados e realizar as auditorias
anuais previstas pelo programa, tanto na BSBIOS quanto nas
cooperativas, para cruzamento e validação dos dados informados.
A BSBIOS, nos processos negociais com as cooperativas familiares, estabelece o pagamento de um bônus adicional sobre o
preço de compra da matéria-prima familiar, como forma de
fortalecer a Agricultura Familiar. Somado a esse valor, também é
feito repasse de verba para cobrir custos com a habilitação
técnica dos profissionais das cooperativas familiares, bem como a
capacitação e assistência técnica dos pequenos agricultores.
A importância do programa é medida através dos números
apresentados, que demonstram os valores repassados pela
BSBIOS à agricultura familiar. O programa atinge a diferentes elos
da cadeia produtiva, refletindo em aumento de produtividade,
garantias reais de comercialização de sua produção e a participação em um mercado em franca expansão. Tudo isso fortalece a
agricultura familiar, que tem uma atuação fundamental no setor
produtivo nacional.

Gestão Operacional

A seguir está estratificado por ano e por unidade o número de famílias que forneceram
matérias-primas da agricultura familiar para a BSBIOS:

Passo Fundo/RS

Marialva/PR

Cooperativas
(soja grão)

Total de famílias

Cooperativas
(soja grão)

Cooperativas
(óleo)

2018: 13
2019: 17
2020: 17

2018: 8.041
2019: 7.040
2020: 9.327

2018: 7
2019: 6
2020: 0

2018: 1
2019: 1
2020: 2

Total de famílias

2018: 4.109
2019: 3.052
2020: 763

Painel de aquisições da Agricultura Familiar
2018
Fonte de Aquisição
Coop. Familiares Soja (Passo Fundo/RS)

Fornecedores

Quantidade (kg)

Valor (R$)

Bônus (R$)

Assist. Téc. (R$)

14

360.324.895

484.059.601

7.741.593

5.954.522

Coop. Familiares Soja (Marialva/PR)

7

170.776.806

223.190.697

4.121.272

1.780.236

Óleo de Soja DAP (Marialva/PR)

1

Total Soja
Total Óleo de Soja

7.549.199

18.934.940

1.020.123

341.690

531.101.701

707.250.298

11.862.865

7.734.759

7.549.199

Total Valor das Aquisições

18.934.940

1.020.123

341.690

726.185.239

12.882.988

8.076.450

2019
Fonte de Aquisição

Fornecedores

Quantidade (kg)

Valor (R$)

Bônus (R$)

Assist. Téc. (R$)

306.222.430

422.716.207

6.437.980

4.472.262

Coop. Familiares Soja (Passo Fundo/RS)

16

Coop. Familiar Coco (Passo Fundo/RS)

1

5.000.000

11.750.000

2.750.000

250.000

Coop. Familiares Soja (Marialva/PR)

6

119.385.884

156.937.364

2.896.277

1.227.383

Milho DAP (Marialva/PR)

1

7.402.678

4.026.630

113.937

55.520

Óleo de Soja DAP (Marialva/PR)

1

4.013.712

9.770.947

542.372

180.777

Total Soja

425.608.314

579.653.571

9.334.257

5.699.646

Total Coco

5.000.000

11.750.000

2.750.000

250.000

Total Milho

7.402.678

4.026.630

113.937

55.520

Total Óleo de Soja

4.013.712

9.770.947

542.372

180.777

605.201.149

12.740.568

6.185.944

Total Valor das Aquisições

2020
Fornecedores

Quantidade (kg)

Valor (R$)

Bônus (R$)

Assist. Téc. (R$)

Coop. Familiares Soja (Passo Fundo/RS)

16

248.093.248

455.934.311

5.180.900

3.497.246

Coop. Familiar Coco (Passo Fundo/RS)

1

9.300.000

21.855.000

5.115.000

465.000

Óleo de Soja DAP (Marialva/PR)

2

10.810.970

34.304.640

1.137.962

568.419

248.093.248

455.934.311

5.180.900

3.497.246

9.300.000

21.855.000

5.115.000

465.000

10.810.970

34.304.640

1.137.962

568.419

512.093.951

11.433.862

4.530.666

Fonte de Aquisição

Total Soja
Total Coco
Total Óleo de Soja
Total Valor das Aquisições
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Fornecedores de matéria-prima: Soja
A companhia conta com um portfólio de 204 fornecedores
de soja, atuando diariamente no mercado disponível de
soja, buscando prover a demanda de 3.200 toneladas/dia,
processadas pela planta de Passo Fundo, adquirindo
matéria-prima das Cooperativas, de cerealistas e de
produtores da região Norte e Nordeste do Estado do Rio
Grande do Sul. No esmagamento de soja atua durante os
12 meses do ano.
Além de garantir o escoamento para o mercado de soja
regional, oferece soluções logísticas, participando de
negócios tanto na modalidade CIF, quanto FOB, conforme
necessidade de venda de seu fornecedor. Possui política
para o recebimento de soja a fixar, política de originação e
política de Novos Negócios.
A BSBIOS oferece a possibilidade, para seus fornecedores,
de além de vender a soja, fazer contratos de permuta
(troca) de seus produtos como farelo de soja, casca de soja
e resíduo de soja, agregando valor ao negócio e contribuindo com a cadeia produtiva da região.
A Companhia ainda participa do mercado de soja nacional,
comercializando os grãos para outras finalidades, como
exportação e mercado doméstico.

Para suprir a sua necessidade de esmagamento para a
produção de biodiesel na unidade matriz, em 2020, a BSBIOS
adquiriu 1,09 milhão ton de soja, representando 7,9% do
market share do estado do Rio Grande do Sul. Já para atender
a necessidade de óleo degomado de soja para a unidade de
Marialva, foi necessário o equivalente a 1,09 milhão ton de
soja, representando 5,2% do market share do estado do
Paraná.

Fornecedores de matéria-prima: Gordura Animal
As gorduras animais são uma importante alternativa de
abastecimento para a produção de Biodiesel, assumindo
cada vez mais relevância entre as matérias-primas
utilizadas. Por ser um produto econômico e sustentável, a
gordura animal consumida no processo de produção da
BSBIOS está certificada pelo Renovabio, sendo o principal
componente para a emissão de CBIOS (créditos de
carbono) e também é habilitada na Certificação
Internacional em Sustentabilidade e Carbono - ISCC.
A utilização de gordura animal na BSBIOS vem crescendo
anualmente. Com a entrada em operação da planta de
desacidificação de gordura em Passo Fundo, houve um
crescimento ainda mais expressivo, uma vez que passamos
a ter uma melhor condição de tratamento industrial desta
matéria-prima. Em 2020, representou 32% da produção da
unidade gaúcha e 40% da unidade paranaense.

Aquisição de gordura animal
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Consumo (ton):

2018: 155.454
2019: 192.922
2020: 249.552

Compra (ton):

2018: 153.926
2019: 193.227
2020: 250.804
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A utilização de gordura animal na BSBIOS
vem crescendo anualmente.
Em 2020 representou 32% da produção de
biodiesel na unidade de Passo Fundo e 40%
da produção da unidade de Marialva.

Gestão Operacional

Fornecedores de matéria-prima: UCO (Óleo Reciclado)
A BSBIOS contribui de maneira sustentável em toda a sua
cadeia de atuação. Além da comercialização e distribuição
do biodiesel, que reduz significativamente a emissão de
CO2 no meio ambiente, a empresa origina e dá um destino
verde e renovável a muitas matérias-primas, sendo uma
delas o Óleo Reciclado, denominado também no mercado
como Óleo Saturado, chamado internacionalmente de
UCO (Used Cooking Oil).

102-9 | 308-1 | 413-1 | 414-1

Mais Sustentabilidade!
Cumprindo com o papel de ser cada vez mais
sustentável e preservar o meio ambiente,
em 2020 a BSBIOS originou

7,2 milhões de litros

Caracteriza-se como Óleo Saturado, o óleo vegetal que já
passou pelo processo de fritura em preparação de
alimentos, e que pode ser reutilizado na indústria, sendo
este destinado para a produção de Biodiesel. Este
processo, além de ser uma solução inteligente para a
cadeia, uma vez que pode ser reutilizado, tem um papel
nobre para a natureza pelo fato de não ser descartado.

de UCO (Óleo Reciclado).

O óleo saturado, quando jogado na pia de casa, muitas
vezes entope a rede de esgotos, e tem por destino, com a
ocorrência de chuvas, a contaminação de rios e mares.
Além disto, quando exposto a radiação solar, libera o gás
metano, que é 23 vezes mais potente e danoso que o CO2
emitido à atmosfera.
Segundo dados da ABIOVE (Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais), no Brasil, de cada quatro
litros de óleo vegetal utilizado, um litro é descartado de
forma incorreta ao meio ambiente. Isto representa 700
milhões de litros sem o devido cuidado à natureza.
Pensando nisto, a BSBIOS vem crescendo sua participação
neste mercado. Em 2020 originamos 7,2 milhões de litros
de óleo de UCO de 12 fornecedores.

Clientes:
Presença no mercado

102-2 | 102-5 | 102-6 | 102-9 | 207-4

Em 2020, a BSBIOS atuou comercialmente em 11 estados do Brasil, 07 países e 02 continentes (Europeu e Asiático).
Um volume de 100.365 ton de farelo foram exportados para: Coreia do Sul, Eslovênia, Espanha, França e Itália.
E uma quantidade de 44.388 ton de glicerina foi exportada para a China, a Dinamarca e a Itália.

Atuação no Brasil

Presença Internacional

DINAMARCA

FRANÇA
ESLOVÊNIA

MATO GROSSO

BAHIA

GOIÁS

MATO GROSSO
DO SUL

ESPANHA

MINAS
GERAIS

CORÉIA
DO SUL
CHINA

ESPÍRITO
SANTO
SÃO PAULO
RIO DE
JANEIRO

PARANÁ

ITÁLIA

SANTA
CATARINA
RIO GRANDE
DO SUL
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Participações institucionais e compromissos voluntários

102-12 | 102-13 | 102-45 | 415-1

A BSBIOS participa ou é signatária de entidades e organizações setoriais, atuando de forma ativa no setor.

ABFA - Advanced Biofuels Association
Advanced
Biofuels
Association

A BSBIOS é filiada, desde 2017, a Advanced Biofuels Association – ABFA, sediada em Washington/EUA,
para se alinhar às pautas internacionais estratégicas do biodiesel, visando à exportação do biocombustível
brasileiro para os Estados Unidos. A Associação está focada em ajudar a América a se transformar em uma
economia de baixo carbono. As empresas associadas têm as habilidades e o conhecimento para construir
melhores combustíveis que irão aumentar a segurança energética.

NBB - National Biodiesel Board
A BSBIOS é filiada, desde 2017, a National Biodiesel Board – NBB, uma associação comercial americana
que representa a indústria do biodiesel como o órgão unificador e coordenador de pesquisa e
desenvolvimento nos Estados Unidos. Sua missão é promover os interesses dos membros, criando um
crescimento sustentável da indústria de biodiesel, do diesel renovável e do combustível renovável para
aviação. A NBB trabalha para remover barreiras para a indústria e educar o público sobre o biodiesel.
Ainda oferece programas regulatórios, técnicos, de comunicações, educação e de extensão do petróleo.

Comunicado do setor empresarial brasileiro
A BSBIOS é signatária do ‘‘Comunicado do setor empresarial brasileiro’’, liderado pelo Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Em comunicado ao Executivo,
Legislativo e Judiciário, empresas e instituições manifestaram preocupação com a percepção internacional
negativa do Brasil em relação à Amazônia. A carta ainda aponta ações imediatas a serem adotadas para
aplacar as reações negativas de investidores e consumidores estrangeiros ao País.
Os executivos apontam que a imagem negativa tem enorme potencial de prejuízo para o Brasil, não
apenas do ponto de vista reputacional, mas de forma efetiva para o desenvolvimento de negócios e
projetos fundamentais para o país.
Em comunicado ao Executivo, Legislativo e Judiciário, empresas e instituições manifestaram preocupação com
a percepção internacional negativa do Brasil em relação à Amazônia. Acesse o documento na íntegra:

APROBIO - Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil
A BSBIOS participou da fundação da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (APROBIO),
no ano de 2011. Essa é uma entidade de representação corporativa e institucional dos produtores de
biocombustíveis do país e de disseminação de conhecimento, pesquisa e informação sobre as fontes
alternativas de energia, em substituição aos combustíveis fósseis.
A APROBIO pauta suas ações de modo a disseminar os benefícios econômicos, sociais e ambientais das
fontes de energia alternativa para uso no setor de transportes e afins. Também faz parte do escopo de
articulação da entidade o fortalecimento institucional da representatividade setorial, contribuindo, por
exemplo, com a formação da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel.

Instituto ETHOS
A BSBIOS é associada ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, desde o ano de 2018. O
Instituto tem por missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma
socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.
A companhia adota os Indicadores Ethos, que são uma ferramenta de gestão que visa apoiar as empresas
na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial (RSE) em suas estratégias de
negócio, de modo que esse venha a ser sustentável e responsável.
Em 2021, a BSBIOS aderiu ao 'Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção', que é um
compromisso voluntário assumido por empresas privadas e públicas, cujo objetivo é uni-las na promoção
de um mercado mais íntegro e ético e reduzir as diferentes práticas de corrupção. Ao se tornar signatária,
a BSBIOS assumiu o compromisso de divulgar a legislação brasileira anticorrupção para seus colaboradores e stakeholders, a fim de que seja cumprida integralmente. Além disso, se comprometeu a vedar
qualquer forma de suborno, a primar pela transparência de informações e a colaborar em investigações,
quando necessário.
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Certificações

102-12 | 102-45 | 415-1 | 416-2

A BSBIOS é assegurada por algumas normas e certificações nacionais ou internacionais de seus produtos,
que atestam a qualidade, a sustentabilidade e sua conformidade.

Selo Biocombustível Social
A BSBIOS é signatária do Selo Biocombustível Social desde 2007. Anualmente, a companhia origina um
percentual de, no mínimo 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).

Renovabio
A BSBIOS foi uma das primeiras usinas de biodiesel a se certificar pela Política Nacional de Biocombustíveis
(Renovabio), em 14 de novembro de 2019. Com isso, está habilitada a participar do mercado de CBIOS
(Créditos de Descarbonização), com a produção de biodiesel a partir de gorduras animais.
A unidade de Passo Fundo foi aprovada com uma nota de Eficiência Energética de 81,3gCO2eq/MJ,
enquanto a unidade de Marialva obteve nota de 81gCO2eq/MJ. A unidade do Rio Grande do Sul está em
processo de recertificação no ano de 2021, pois o monitoramento anual dos dados mostra que houve
aumento do número de CBIOS a emitir, podendo ser recertificada voluntariamente.
Durante o ano de 2020, sobre todo volume vendido pela BSBIOS, em Passo Fundo, 20,72% estavam
certificados pelo Renovabio, o que lhe proporcionou uma geração de 173.243 CBIOS, enquanto em Marialva
39,59% do volume vendido está certificado, o que gerou 429.068 CBIOS, totalizando uma emissão de
602.311 CBIOS pela empresa, e foram comercializados 250.133 CBIOS no mercado de ações.
O principal instrumento do Renovabio é o estabelecimento de metas nacionais anuais de descarbonização
para o setor de combustíveis, de forma a incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país.
As metas nacionais estabelecidas para as distribuidoras de combustíveis são anualmente desdobradas em
metas individuais compulsórias, conforme suas participações no mercado de combustíveis fósseis, nos
termos da Resolução ANP nº 791/2019, de 12 de junho de 2019. A meta brasileira para o ano de 2021 é de
24,86 milhões de CBIOS.

ABNT NBR ISO/IEC 17025
Norma certificadora que padroniza internacionalmente as atividades exercidas pelos laboratórios de ensaio
e calibração, assegurando a competência do laboratório e a confiabilidade dos resultados emitidos. Os
Laboratórios da BSBIOS Passo Fundo e Marialva possuem esta certificação desde 2014. A CGCRE/INMETRO é
o órgão responsável pela avaliação no Brasil.

ISCC – International Sustainability and Carbon Certification
A BSBIOS recebeu a certificação ISCC– International Sustainability and Carbon Certification EU (Certificação
Internacional em Sustentabilidade e Carbono), em 18 de agosto de 2020, para as duas unidades industriais,
Passo Fundo/RS e Marialva/PR, para a produção de biodiesel a partir de gorduras animais.
Com o certificado ISCC EU, a BSBIOS participa da cadeia de suprimentos certificados pela RED para o
mercado de biocombustíveis sustentáveis da Europa. O certificado ISCC EU comprova a conformidade com
os requisitos de produção de biomassa sustentável, rastreabilidade da origem e documentação do potencial
da redução da emissão de gases de efeito estufa, em comparação com os combustíveis fósseis.
A certificação atestou que o Biodiesel produzido pela BSBIOS, desde a produção da matéria-prima sustentável (gorduras animais) até a sua industrialização, reduz de 86 a 90% a emissão de Gases de Efeito Estufa
(GEE), se comparado ao diesel fóssil, colaborando para a redução de emissões de CO2 na atmosfera.
A certificação é anual e conta com parceiros da cadeia de gorduras animais, como frigoríficos que participam
dessa certificação.

GMP+B2 e GMP+B3
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, a casca de soja e
o óleo degomado produzidos pela BSBIOS estão 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. Anualmente
é realizada pelo Organismo de Certificação uma auditoria de manutenção e a cada três anos uma auditoria
de Renovação do Certificado. A Certificação da BSBIOS foi renovada em 1º de junho de 2020 e é valida até
31 de maio de 2023.
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Com a ampliação da capacidade produtiva de Biodiesel, de 1.150 m³/dia, linhas de
processo foram otimizadas a fim de reduzir o impacto no consumo de água e
eficiência energética. O projeto de Triplo Efeito & Destilação Metanol seco da
Glicerina Úmida permitiu redução em até 40% o consumo específico de vapor para
aquela etapa. Ademais, o novo sistema triplo efeito permite a secagem da
glicerina para atingir umidades muito inferiores a 13%, o que permite recuperar a
água do processo e tornar a planta de Transesterificação autossuficiente em água.
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Área verde de Eucalipto com quatro hectares
na unidade de Marialva, no Paraná.

102-11

303-2 | 304-1 | 304-2

103-1 | 103-2 | 103-3 | 302-1 | 302-4 | 303-1

61

2018

2018
2019
2020

2020

89.323,2

92.426,90

115.821,3

274.953,6

287.688,03

356.988,6

0,325

0,321

0,324

2018

2019

2020

325.164,5

338.013,3

310.217,3

1.012.420,0

1.056.656,3

1.076.858,2

0,321

0,320

0,288

2018

2019

2020

30.392,0

33.323,8

39.288,06

270.723,6

317.139,0

398.274,7

0,112

0,105

0,098

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

0,325

2018

0,321

2019

0,321

0,324

0,318 0,319 0,320 0,321 0,322 0,323 0,324 0,325 0,326 0,327

62

2019

2020

0,320

0,288

0,280 0,285 0,290 0,295 0,300 0,305 0,310 0,315 0,320 0,325

2018

0,112

2019
2020

0,105

0,098

0,075 0,080 0,085 0,090 0,095 0,100 0,105 0,110 0,115 0,120

302-1 | 103-1 | 103-2 | 103-3

2018

2019

2020

17.301,2

17.342,10

12.514,84

89.526,0

129.640,00

142.711,00

0,0

0,0

0,0

106.827,2

146.982,10

155.225,84

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102-48

32,0

287.688,0

356.988,6

39,5

40,0

33,2

2018

2019

2020

29.061.944,8

31.892.862,2

34.280.145,0

1.012.420,0

1.056.656,3

1.076.858,2

28,7

30,1

31,8

2018

2019

2020

10.152.000,0

11.656.631,0

14.080.942,0

270.723,6

317.139,0

398.274,7

37,5

36,7

35,3

2018

2019

2019

2020

2020

2020

40,0

2018

2018

28,7

2019

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

24,0

25,0

31,8

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

37,5

2019

30,1

2020

33,2

34,0

274.953,6

2018

39,5

33,0

2020
11.851.494,0

2019

2019

31,0

2019
11.534.237,7

2018

2018

2020

2018
10.883.015,2

32,0

33,0

36,6

2020
30,0

31,0

35,3

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

2018

2019

2020

50.097.000,0

54.903.731,0

60.212.581,0

-

388.867,0

380.403,0

-

100.867,1

115.898,0

433.150,9

489.734,1

496.301,0

89.526,0

129.640,0

142.711,0

396.020,40

412.680,6

426.038,7

30.392,0

33.323,8

39.288,06

39,0

63

Resíduos

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

0,91%

5,88%

2,13%

0,01%

5,88%
0,77%

3,97%
8,77%

39,99%
87,47%

44,30%

Compostagem (87,47%)

Cinzas caldeira/secador (44,30%)

Varrição (2,13%)

Reutilização (5,88%)

Lodo de flotação (39,99%)

Filtro bag (0,91%)

Em 2020, a BSBIOS destinou 70,51% do
volume total de resíduos não perigosos
(classe IIA) para o sistema de compostagem
da empresa Folhito Indústria Ltda, que
utiliza esse resíduo como matéria-prima no
processo produtivo. A empresa, situada no
município de Estrela/RS, atua no mercado
de fertilizantes orgânicos.
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ECONOMIA CIRCULAR

Campanha Lixo Zero 2020
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Mudanças climáticas

305-1 a 305-7 | 308-2

A BSBIOS já atua no setor de energias renováveis a favor da nova
economia de baixo carbono e, desde 2018, faz a gestão das emissões
de gases de efeito estufa (GEE) de suas operações nas plantas de
Passo Fundo/RS e Marialva/PR. Após três anos destas ações, é
possível verificar os efeitos da gestão de emissões em suas
operações. Mesmo com o aumento de 38% da produção, a
intensidade de emissões de GEE sofreu uma redução de 9,1%,
passando de 30,6 para 27,8 kgCO2e/m3 de biodiesel B100.
Em valores absolutos, no ano 2020, a BSBIOS emitiu 20.989 tCO2e,
considerando a metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol,
relativa à aquisição de energia elétrica com a abordagem
Localização. Sua produção foi de 755.263 toneladas de biodiesel
(B100).

9,1%.

Em 2018, a BSBIOS iniciou a realização do Inventário de Emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE) de suas plantas industriais em Passo
Fundo/RS e Marialva/PR, relativo às fontes de emissão do escopo
1(diretas) e escopo 2 (indiretas, da compra de energia elétrica). Com
exceção da planta do Rio Grande do Sul, em 2019, nestes últimos 3
anos a BSBIOS adquiriu energia elétrica de fontes 100% renováveis, o
que está demonstrado na tabela com emissão zero. A partir de 2020,
a empresa incluiu o escopo 3 no Inventário das viagens aéreas
executivas.
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NEUTRO
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2020

5.872

6.170
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1.269
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0
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0

-*

0

-

-

14

-

-

14

16.681

18.493

20.989

12.945

17.596

17.175

Nos últimos 3 anos a BSBIOS investiu na gestão de emissões de GEE, rumo à economia de baixo carbono,
e apresenta a seguir os resultados dos seus Inventários de Emissões de GEE.
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As emissões das plantas
de Passo Fundo e Marialva
são proporcionalmente
próximas.
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Emissões do escopo 1
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A diferença fundamental na maior emissão da combustão
estacionária da planta de Passo Fundo está na verticalização da
produção do biodiesel, com o esmagamento de grãos de soja e o
processamento do óleo de soja. Já a diferença de emissões no
tratamento de efluentes, em Marialva, está relacionado com a
escolha da tecnologia do tratamento.
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Uso de biomassa no processo produtivo

O uso do modal ferroviário para transporte de B100 da planta de
Passo Fundo ao Centro de distribuição em Araucária acontece
desde o ano de 2013. No período de 2018 a 2020, cada viagem de
trem representou em torno de 47 viagens de caminhão tanque.
Sendo uma fonte de emissão do escopo 3, esta ação de redução
não é visualizada no Inventário de GEE. Porém, efetivamente,
resulta em emissões evitadas de GEE, conforme mostrado na
Tabela 2.

70

2018

2019
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8.593

8.974

9.623

8.088

9.519

11.366

16.681

18.493

20.989

248.604

258.681

266.996

55.234
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303.838

319.244

338.397
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2.982

0

2.939

754

897

875

3.736

897

3.814

Foram realizadas as estimativas comparativas de
emissões de GEE nos dois modais, sendo que no
transporte rodoviário as emissões foram
simuladas utilizando uma proporção de 80% de
carreta articulada e 20% de carreta rígida. As
emissões do modal trem foram estimadas a partir
do fator de emissão de 17,6 gCO2e/tonelada/km.
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133.088

106.208

122.250

2.958

2.360

2.717

4.953

3.910

4.432

As emissões evitadas de GEE nestes 3 anos equivale
à captura de CO2 pelo plantio de 81.491 árvores.
Uma árvore da mata atlântica, por meio da fotossíntese
absorve 163,14 kg de CO2 equivalente ao
longo de seus primeiros 20 anos

+ 81.491
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Resultados

Unidade da BSBIOS em Marialva,
localizada no Norte do estado do Paraná.

No agregado, o processo de produção de biodiesel pela BSBIOS, em
ambas unidades, gera um valor da ordem de R$ 25 milhões em títulos
negociáveis. A economia, com o pagamento hipotético de impostos
sobre o carbono, está entre R$ 22,3 milhões e R$ 115,6 milhões. Por
fim, com base na fronteira do conhecimento atual, estimamos que o
valor social do carbono (dano social evitado) gerado pela BSBIOS está
entre R$ 34,6 milhões e R$ 107,6 milhões, em média.
Somando aos resultados acima, o valor das emissões evitadas pelo uso
do modal ferroviário no transporte do biodiesel, o valor das emissões
evitadas pela BSBIOS é da ordem de R$ 26 milhões, com base em títulos
negociáveis, de R$ 23 milhões a R$ 119 milhões, com base em impostos
e entre R$ 35,6 milhões e R$ 111 milhões em danos sociais evitados.
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Impacto Econômico
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Impacto Econômico

O impacto econômico da BSBIOS nos municípios
de Passo Fundo e Marialva
102-29 | 203-1 | 203-2

Objetivo do estudo
Neste estudo fizemos a seguinte pergunta: como a BSBIOS mudou a economia de
Passo Fundo e Marialva? Responder a essa pergunta não é simples, porque não
sabemos como essas cidades seriam sem a BSBIOS. Ou seja, não temos uma Passo
Fundo com a BSBIOS e outra Passo Fundo sem a BSBIOS para compararmos o
impacto econômico da empresa, temos apenas uma Passo Fundo com a BSBIOS. O
mesmo é verdade para a cidade de Marialva.

O método do controle sintético para avaliação de impacto econômico
Para respondermos à pergunta de como a BSBIOS impactou
as economias locais, utilizamos um método estatístico
denominado “controle sintético”. A ideia básica por trás
desse método é simples. Considere, por exemplo, as
mudanças climáticas e suas consequências para a sociedade. Com as mudanças climáticas aumentam as chances de
ocorrência de eventos extremos como secas, inundações e
tempestades. Esses eventos extremos, por sua vez, podem
gerar danos significativos em economias e no tecido social
de comunidades afetadas.

A questão do impacto de um evento climático extremo foi
abordada em um artigo científico, pela professora Makena
Coffman e pelo professor Ilan Noy. Eles se dedicaram a
estimar como o furacão Iniki, um dos maiores a atingir o
Havaí, impactou a economia e a sociedade local. O furacão
Iniki formou-se em 1992 e, no dia 11 de setembro daquele
ano, atingiu a ilha de Kauai, no Havaí. A figura 1 mostra a
trajetória do furacão que atingiu a ilha com intensidade
máxima.

Os pesquisadores estimaram o impacto do furacão em
vários indicadores econômicos da ilha de Kauai. A figura 2
mostra a evolução do emprego no setor privado na ilha de
Kauai, com a linha vertical marcando a data da passagem
do furacão pela ilha. A primeira vista, nota-se uma queda
no emprego logo após o furacão e uma retomada subsequente. No entanto, devemos ter cautela ao tirarmos
conclusões deste gráfico, uma vez que na mesma época da

passagem do furacão Iniki, a economia do Japão, importante para o turismo local, estava em recessão. Portanto, qual
parte da queda do emprego é devida ao furacão e qual
parte é devida à recessão da economia japonesa na mesma
época? Além disso, não é possível dizer se o furacão deixou
marcas permanentes e de longo prazo na economia local,
uma vez que não podemos observar um mundo onde o
furacão jamais passou pela ilha.
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Figura 2 - Emprego no setor privado
na Ilha de Kauai (em milhares).

5
0
1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

2001

2003

2005

2007

2009

Fonte: Coffman e Noy (2012), p. 196.

do furacão. Ou seja, com base nos dados de emprego das
economias similares, eles construíram uma ilha de Kauai
“sintética”, que fazia a mímica da Kauai real antes da passagem
do furacão. Note que os demais fatores que afetam a economia
de Kauai, como a economia japonesa, também afetam as demais
regiões do Havaí e, portanto, a “Kauai sintética”. A seguir, eles
passaram a seguir a “Kauai sintética” após a passagem do
furacão, para simular o que teria acontecido na ilha caso esta
tempestade nunca tivesse ocorrido. A linha azul na figura 3 ilustra
o emprego no setor privado na “Kauai sintética” formado pela
média ponderada do emprego nas demais ilhas.

Furacão Iniki

Para estimar os impactos do furacão Iniki, levando em conta
outros fatores que afetam o emprego local, os pesquisadores
primeiro observaram que ele atingiu a ilha de Kauai, mas não as
demais ilhas e municípios do estado do Havaí. Eles também
notaram que, antes da passagem do furacão, a economia de
Kauai era bastante similar às economias de alguns municípios e
cidades do Havaí (cidade e município de Honolulu, município do
Havaí e município de Maui). Dessa forma, os pesquisadores
calcularam uma média ponderada do emprego no setor privado
das áreas não atingidas, de forma que ela ficasse muito similar ao
número de empregos na ilha de Kauai ao longo do tempo e antes

30
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Figura 3 - Emprego no setor privado na
Ilha de Kauai (linha vermelha) e Kauai
sintético (linha azul) (em milhares)
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Note que a linha azul é bastante próxima à linha vermelha antes
do furacão Iniki, o que nos dá confiança de que a “Kauai
sintética” é uma boa base de previsão para o que teria acontecido com a ilha caso o furacão não a tivesse atingido. Observe
também que a diferença entre a linha azul e a vermelha ilustram
que houve um impacto permanente no emprego na ilha anos
após a passagem do furacão. Dessa forma, embora a linha
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Fonte: Coffman e Noy (2012), p. 196.

vermelha sugira que o emprego tenha retornado a patamares
pré-furacão, por volta do ano de 2001, ele na verdade ficou
permanentemente reduzido em decorrência da tempestade.
É esta mesma metodologia do controle sintético que adotamos
para estimarmos o impacto da BSBIOS em indicadores econômicos das cidades de Passo Fundo e Marialva.

Controle sintético e o impacto da BSBIOS
No caso da BSBIOS, procuramos um grupo de municípios que
pudessem formar uma Passo Fundo sintética e uma Marialva
sintética para indicadores econômicos selecionados. Ao fazermos
isso, devemos ser cuidadosos com relação a que grupo de
municípios considerar na nossa procura por um controle sintético.
Para entendermos isso melhor, vale considerar o caso da ilha de
Kauai. Suponha, por exemplo, que outra ilha vizinha tivesse sido
afetada indiretamente pelo furacão, por causa de uma relação
econômica intensa com Kauai. Nesse caso, essa ilha vizinha não
poderia estar no grupo de ilhas que forma a “Kauai sintética”.
Precisamos apenas de ilhas que não tenham sido afetadas pelo
furacão.
Dessa forma, para criarmos uma Passo Fundo sintética, consideramos municípios do Rio Grande do Sul, exceto aqueles localizados
em um raio de 50 km em torno da cidade. Fizemos isso porque a

economia desses municípios também pode crescer devido às
atividades da BSBIOS. Imagine, por exemplo, uma empresa de
transportes localizada em um município vizinho a Passo Fundo e
que presta serviços à BSBIOS. A economia desse município vizinho
será “contaminada” pela BSBIOS e, se compararmos Passo Fundo
com esse município vizinho, teremos a impressão que o impacto
econômico foi menor do que de fato ocorreu. Usamos o mesmo
critério para criarmos uma Marialva sintética, ou seja, formamos
a Marialva sintética com base em dados econômicos para outros
municípios do Paraná que não estejam localizados em um raio de
50 km da cidade. Além disso, tanto no caso de Passo Fundo
quanto de Marialva, excluímos municípios do Rio Grande do Sul e
do Paraná que abrigam outra empresa de biodiesel ou que estão
em um raio de 50 km desses municípios. Assim conseguimos
isolar o efeito da BSBIOS nos municípios com relação a não
existência da empresa ou outra similar de produção de biodiesel.
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Resultados
Fundo, estimamos que a BSBIOS contribuiu, de forma direta e
indireta, para o PIB de Passo Fundo, com um total de R$ 17,3
bilhões no acumulado entre 2005 e 2018, a preços de 2018.
As figuras 5 e 6 repetem o mesmo exercício para impostos e
para empregos (pessoal ocupado remunerado). Apesar da
BSBIOS ter tido um efeito negativo sobre a arrecadação de
impostos nos primeiros 7 anos após a sua instalação, nossas
estimativas mostram que, nos anos seguintes, a arrecadação
aumentou e, em 4 anos, compensou as perdas dos anos
iniciais. Assim, no acumulado de 2005 a 2018, a arrecadação
com impostos no município foi R$ 1 bilhão superior devido à
atividade da BSBIOS. Em relação ao emprego, estimamos que
a empresa contribuiu, direta e indiretamente, com um total
de 2 mil empregos adicionais em Passo Fundo, no ano de
2018.

As séries de dados oficiais para o PIB de Passo Fundo e
Marialva, produzidas pelo IBGE, vão até o ano de 2018. Em
primeiro lugar, considere o que aconteceu com o PIB
municipal em decorrência da atividade da BSBIOS. O PIB é
uma medida da atividade econômica em uma região. A figura
4 abaixo mostra a evolução do PIB municipal de Passo Fundo
entre 2002 e 2018, através da linha sólida. A linha tracejada
representa a Passo Fundo sintética, isto é, o PIB municipal
estimado de Passo Fundo, caso a BSBIOS nunca tivesse se
instalado na cidade. A linha vertical marca a data da fundação
da BSBIOS. Como mostra a figura, o PIB do município real e do
município sintético era bastante próximo até 2005. Depois
desse ano, o PIB do município passou a ser consistentemente
acima do PIB que teria sido gerado sem a empresa. Se
somarmos a diferença entre PIB real e PIB sintético para Passo
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Figura 4 - PIB municipal de Passo Fundo antes e depois da BSBIOS (valores de 2018).
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Figura 5 - Impostos sobre produtos em Passo Fundo antes e depois da BSBIOS (valores de 2018).
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Figura 6 - Empregos ou Pessoal Ocupado (PO) remunerado em Passo Fundo antes e depois da BSBIOS.
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As figuras 7 a 9 mostram a evolução do PIB, da arrecadação de
impostos sobre produtos e dos empregos formais em Marialva
antes e depois da operação da BSBIOS no município. O ano de
início das operações da empresa, 2010, é representado pela linha
vertical nos gráficos. Assim como no caso de Passo Fundo, as linhas
sólidas representam os dados econômicos reais do município, ao
passo que as linhas tracejadas representam as estimativas de PIB e
emprego caso a BSBIOS nunca tivesse se instalado em Marialva.
Consideramos que a BSBIOS contribuiu, direta e indiretamente,
para o aumento do PIB de Marialva/PR, com um total de cerca de
R$ 3 bilhões de PIB e R$ 470 milhões em impostos entre 2010 e
2018, a preços de 2018. Nossas estimativas também sugerem que
a BSBIOS, direta e indiretamente, gerou centenas de empregos
adicionais para o município entre 2010 e 2016 e este indicador
convergiu para a média dos municípios similares a partir de 2017.
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Figura 7 - PIB municipal de Marialva antes e depois da BSBIOS (valores de 2018).
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Figura 8 - Impostos sobre produtos em Marialva antes e depois da BSBIOS (valores de 2018).
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Figura 9 - Empregos ou Pessoal Ocupado (PO) remunerado em Marialva antes e depois da BSBIOS.
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Perfil do Relatório

Sobre o Relatório

102-49 | 102-50 | 102-52 | 102-54

As informações contidas neste relatório são relativas ao período de 1º de janeiro e
31 de dezembro de 2020, focadas nos aspectos econômicos, sociais e ambientais
mais relevantes e prioritários para a sustentabilidade da empresa. Seguindo as
diretrizes GRI Standards, aderiu novamente à opção Abrangente.

Metodologia integrada
Em 2020, buscamos dar mais transparência ao nosso relato e destaque ao que
realmente importa para o negócio e para o nosso público de relacionamento.
Priorizamos os assuntos e impactos mais relevantes, destacando os temas ESG
(sigla em inglês para ambiental, social e governança - environmental, social and
governance).
O objetivo de adotar o modelo ESG é sistematizar e absorver os padrões já
existentes, como as boas práticas globais e setoriais aplicadas a este reporte:
Diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI);
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Outras referências usadas na elaboração do Relatório foram as análises de
documentos setoriais, pesquisas e entrevistas online com fornecedores, clientes,
clientes-fornecedores, público interno e Conselho de Administração.

Nossos stakeholders

102-40 | 102-42

Nossos stakeholders fazem parte dos principais insumos da
cadeia de geração de valor da BSBIOS, sendo parte fundamental na definição da Matriz de Materialidade.
Os principais são:

Também é levado em consideração o compromisso com o
desenvolvimento sustentável, favorecendo o diálogo e o
envolvimento segundo o Propósito da empresa.

Força de trabalho/familiares;
Comunidades;

Para dar continuidade aos esforços de aperfeiçoamento das
ações de engajamento entre a companhia e seus stakeholders, foram realizadas 12 reuniões do Comitê de
Sustentabilidade, Encontro Comercial on line, Encontro de
Líderes, entre outros. (102-44)

Sociedade;
Imprensa/formadores de opinião;
Parceiros/patrocinados/fornecedores;
Clientes/distribuidores.

Definição da materialidade

O processo de identificação e seleção dos públicos de
interesse para engajamento é desenvolvido em alinhamento
com a estratégia de negócios e o Código de Conduta da
companhia.

102-46 | 102-47

A definição da matriz de materialidade foi realizada de forma
on line, devido à pandemia, tendo o processo as seguintes
etapas: pesquisa e entrevistas com stakeholders; workshop de
materialidade e análise dos temas mais relevantes, na
avaliação dos públicos consultados, quanto à aderência e à
estratégia.
Nessa etapa, foram selecionados 11 temas, que foram
submetidos à apreciação do Comitê de Sustentabilidade e do
Grupo de Trabalho constituído pela organização, para fins de
elaboração do relatório. Também foram realizadas entrevistas
com o Conselho de Administração, com fornecedores e com
clientes. Ao final, foram selecionados os tópicos materiais
descritos a seguir (102-21).

ECONÔMICOS

SOCIAIS

AMBIENTAIS

GOVERNANÇA
E ÉTICA
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Geração de trabalho e renda
Ampliação de capacidade
Infraestrutura e logística
Saúde e segurança do trabalho
Educação ambiental (trabalho com escolas)
Relação com motoristas e caminhoneiros
Uso consciente dos recursos naturais
Certificações
Transparência
Cumprimento das leis
Compliance e gestão de riscos com terceiros
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Matriz de materialidade

102-47

Temas materiais:
Transparência (98,7)

100

Geração de trabalho e renda (98,6)
Saúde e segurança do trabalho (98,2)

95

Stakeholders externos

Uso consciente dos recursos naturais (97,4)
Cumprimento das leis (97,4)

90

Ampliação de capacidade (96,9)
Certificações (96,5)

85

Infraestrutura e logística (94,3)
Compliance e gestão de riscos com terceiros (93,3)

80

Educação ambiental (trabalho com escolas) (89,4)
Relação com motoristas e caminhoneiros (81,6)
80

85

90

95

100

Stakeholders internos

Limites dos temas materiais
Os limites dos temas que compõem a matriz de materialidade da BSBIOS
determinam onde e em quais públicos se dão os impactos das suas atividades.

Matriz de materialidade e suas correlações
Stakeholders

Divulgações GRI

Capitais

ODSs

Sociedade; Órgão Fiscalizadores; Sistema Financeiro;
Entidades de Classe; Alta Administração; Colaboradores;
Investidores.

201-1 | 201-2 | 201-3 | 201-4

Financeiro

16

Colaboradores; Comunidade; Governos; Fornecedores

102-8 | 401-1 | 401-2 | 401-3
405-1 | 405-2 | 406-1 | 407-1
408-1 | 409-1

Social

1|2|3|4
5 | 8 | 10

Colaboradores; Entidades de Classe; Fornecedores.

403-1 | 403-2 | 403-3
403-4 | 403-9

Humano

3|8

Comunidade; Sociedade; Colaboradores.

301-1 | 301-2 | 301-3 | 302-1
302-2 | 302-3 | 302-4 | 303-1
303-2 | 303-3

Natural

6 | 12 | 13

Cumprimento das leis

Colaboradores; Alta Administração; Sociedade;
Fornecedores; Órgãos Reguladores.

102-8 | 102-9 | 102-16
102-18 | 307-1 | 409-1
418-1 | 419-1

Social

11 | 16

Ampliação de capacidade

Força de Trabalho; Fornecedores; Comunidade;
Governos; Investidores.

401-1 | 401-2 | 401-3
413-1 | 415-1

Manufaturado

1|7|8
9 | 10 | 11
13 | 16

Certificações

Alta Administração; Investidores; Colaboradores;
Comunidade; Sociedade; Clientes; Fornecedores.

102-18 | 102-19 | 201-1
201-2 | 201-3 | 201-4 | 202-1
202-2 | 203-1 | 203-2

Intelectual

2 | 9 | 12

Infraestrutura e logística

Alta Administração; Investidores; Colaboradores;
Comunidade; Sociedade.

201-1 | 201-2 | 201-3 | 201-4
202-1 | 202-2 | 203-1 | 203-2

Financeiro

8|9
10 | 16

Compliance e gestão de
riscos com terceiros

Colaboradores; Alta Administração; Fornecedores;
Clientes; Sociedade.

102-8 | 102-9 | 102-16
102-17 | 102-18 | 102-34
205-1 | 205-2 | 205-3

Social

16 | 17

Sociedade.

301-1 a 301-3 | 302-1 a 302-5
303-1 a 303-3 | 305-1 a 305-7

Natural

4|6|7
12 | 13 | 14
15 | 16 | 17

Sociedade Civil Organizada; Governos; Comunidade.

405-1 | 405-2 | 406-1
412-2 | 413-1

Humano

1 | 8 | 10

Tema material
Transparência
Geração de trabalho e renda
Saúde e segurança do trabalho
Uso consciente dos
recursos naturais

Educação ambiental
(trabalho com escolas)
Relação com motoristas
e caminhoneiros

Relatório de Sustentabilidade BSBIOS /// 2020

83

Perfil do Relatório

Públicos estratégicos BSBIOS

102-55

Públicos

Órgãos e entidades

Agentes públicos (102-40)

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis– ANP
Ministério de Minas e Energia – MME
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul
Governo do Estado do Paraná
Fundação Estadual de Proteção Ambiental- (FEPAM)
Instituto do Meio Ambiente do Paraná – (IAP)
Sistema Estadual de Reposição Florestal – (SEFLOR)
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
Secretaria Municipal da Educação
Prefeitura Municipal de Marialva
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Entidades Representativas das
Industrias e dos Trabalhadores
(103-2 e 102-13)
Dialoga com as entidades de classe por meio
de campanhas setoriais e de classe, ações
diretas, por meio de projetos e termos de
cooperação, com atuação das diferentes áreas
da empresa, abrangendo os mais diferentes
assuntos. Estão inclusos neste processo:

Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil – APROBIO
Federação das Indústrias do Paraná (FIEP);
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – (FIERGS);
Confederação Nacional da Indústria (CNI);
Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETAG/RS);
Sistema S;
Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul (ACERGS).

Entidades de Desenvolvimento
Tecnológico e Acadêmico (102-40)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA);
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (EMATER);
Universidade de Passo Fundo (UPF);
Faculdade Meridional (IMED);
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM);
UniCesumar;
Centro Universitário Uningá.

Organizações Sociais (102-40)

Instituto Ethos de Responsabilidade Social;
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC;
Câmara Americana - AMCHAM.

Fornecedores (102-9 e 102-40)

Óleo Vegetal;
Gordura Animal;
Cooperativas;
Cerealistas;
Insumos;
Químicos;
Serviços;
Transportadoras.

Imprensa (102-40)

Jornais;
TVs;
Rádios;
Mídias Sociais.

Clientes (102-40)

Distribuidores de Combustível;
Empresas de Ração Animal;
Importadores de Glicerina e Borras;
Outros
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Índice de Conteúdo GRI

Índice de
Conteúdo

GRI
PÁGINA

DIVULGAÇÃO
GRI STANDART

|

OMISSÃO

DIVULGAÇÕES GERAIS

GRI STANDART

DIVULGAÇÕES GERAIS
102-1: Nome da Organização
102-2: Atividades, marcas, produtos e
serviços
102-3: Localização da sede
102-4: Localização das operações
102-5: Propriedade e forma jurídica

102-6: Mercados atendidos

PÁGINA

DIVULGAÇÃO
|

OMISSÃO

DIVULGAÇÕES GERAIS

DIVULGAÇÕES GERAIS
102-31: Avaliação de tópicos econômicos, ambientais
e sociais

17

Não há

102-32: Papel do mais alto órgão de governança no
relatório de sustentabilidade. Este relatório passa pela
aprovação do Conselho de Administração

19

Não há

Não há

17

Não há

48, 53

Não há

92
2, 3

Não há

102-33: Comunicação de preocupações críticas

17

Não há

53, 17

Não há

21

Não há

53

Por questões estratégicas, a companhia optou
por não mencionar seus
principais clientes.

102-34: Natureza e número total de preocupações
críticas
102-35: Políticas de Remuneração

20

Não há

102-36: Processo para determinação da remuneração

20

Não há

102-37: Envolvimento das partes interessadas na
remuneração

20

Não há

102-38: Proporção da remuneração total anual

28

Não há

102-39: Relação entre o aumento percentual na
remuneração total anual.

32

Não há

102-7: Porte da organização

48

Não há

102-8: Informações sobre empregados e outros
trabalhadores

28

Não há

50, 53

Não há

102-10: Mudanças significativas na organização
e em sua cadeia de fornecedores

17

Não há

102-40: Lista de partes interessadas

82

Não há

102-11: Princípio ou abordagem da precaução

61

Não há

102-41: Acordos de negociação coletiva

28

Não há

54, 55

Não há

102-13: Participação em associações

54

Não há

82

Não há

102-14: Declaração do decisor mais
graduado da organização.

6, 8

Não há

102-42: Base para identificação e seleção de partes
interessadas para engajamento. Elaborada matriz de
stakeholders por impacto, após a identificação é feita
a seleção pelo tamanho do impacto de um no outro e
vice-versa.

102-15: Principais Impactos, riscos e
oportunidades

Não há

Não há

102-43 – Abordagem para o engajamento das partes
interessadas.

32, 33, 36, 71

6

102-44: Principais tópicos e preocupações levantados

82

Não há

16, 21

Não há

40, 54, 55

Não há

21

Não há

16, 17, 20

Não há

102-9: Cadeia de Fornecedores

102-12: Iniciativas externas

102-16: Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento
102-17: Mecanismos de aconselhamento e
preocupações éticas
102-18: Estrutura de governança
102-19: Delegação de autoridade
102-20: Responsabilidade no nível executivo por
tópicos econômicos, ambientais e sociais
102-21: Consulta as partes interessadas sobre tópicos
econômicos, ambientais e sociais
102-22: Composição do mais alto órgão de
governança e de seus comitês

16, 17, 19, 20
16, 17, 20

17, 20, 82

Não há
Não há

102-23: Presidente do mais alto órgão de governança

17, 18

Não há

102-24: Nomeação e seleção do mais alto órgão
de governança

17, 19

Não há

102-25: Conflitos de interesse

17

102-26: Papel do mais alto órgão de governança na
definição de propósito, valores e estratégia

19

102-29: Identificação e gestão dos impactos
econômicos, ambientais e sociais
102-30: Eficácia dos processos de gestão e risco

82

Não há

102-47: Lista de tópicos materiais

82, 83

Não há

102-48: Reformulação de informações

49, 63

Não há

102-49: Alteração de escopo e limites

82

Não há

102-50: Período coberto pelo relatório

82

Não há

102-51: Data do último relatório –
01/01 a 31/12/2019.
Não há

102-28: Avaliação de desempenho do mais alto
órgão de governança

102-46: Definição de conteúdo do relatório e limites
dos tópicos

Não há

16, 18, 19, 20

102-27: Medidas para aprimorar conhecimento do
mais alto órgão de governança

102-45: Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras

_____

Não há

102-52: Ciclo de emissão dos relatórios

82

Não há

102-53: Ponto de contato para perguntas sobre
o relatório.

4

Não há

Não há

102-54: Declaração de elaboração do relatório de
conformidade com Standards GRI

82

Não há

Não há

102-55: Índice de Conteúdo GRI

85

Não há

16, 20

Não há

102-56: Verificação externa – Este relatório não passou
por verificação externa.

17

Não há

58, 74

Não há

21

Não há

GRI STANDART

|

_____

Não há

TÓPICOS MATERIAIS: ECONÔMICOS

DESEMPENHO ECONÔMICO
103-1 | 103- 2 | 103-3: Forma de gestão

24, 49
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Não há

85

Índice de Conteúdo GRI

PÁGINA

DIVULGAÇÃO
GRI STANDART

OMISSÃO

| TÓPICOS MATERIAIS: ECONÔMICOS

PÁGINA

DIVULGAÇÃO
GRI STANDART

OMISSÃO

| TÓPICOS MATERIAIS: AMBIENTAIS

BIODIVERSIDADE

DESEMPENHO ECONÔMICO

304-1: Unidades operacionais próprias, arrendadas,
gerenciadas dentro ou nas adjacências de áreas
protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade
situadas fora de áreas protegidas

61

Não há

Não há

304-2: Impactos significativos de atividades, produtos
e serviços sobre biodiversidade

61

Não há

Não há

304-3: Habitats protegidos ou restaurados

61

Não há

____

Não há

305-1: Emissões diretas de gases efeito estufa
(GEE-Escopo 1)

58, 66

Não há

305-2: Emissões indiretas de gases efeito estufa
(GEE-Escopo 2)

58, 66

Não há

305-3: Outras emissões indiretas de gases efeito
estufa (GEE- Escopo 3)

58, 66

Não há

305-4: Intensidade das emissões de gases efeito
estufa (GEE)

58, 66

Não há

305-5: Redução das emissões de gases efeito
estufa (GEE)

58, 66

Não há

305-6: Emissões de substâncias que destroem a
camada de ozônio (SDO)

58, 66

Não há

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

58, 66

Não há

306-1: Descarte de água por qualidade e destinação

59, 64

Não há

306-2: Resíduos por tipo e método de disposição

59, 64

Não há

CONCORRÊNCIA DESLEAL

306-3: Vazamentos significativos

59, 64

Não há

206-1: Ações judiciais por concorrência desleal,
práticas de truste e monopólio.

306-4: Transporte de resíduos perigosos

59, 64

Não há

306-5: Corpos de água afetados por descartes e
drenagem de água

59, 64

Não há

58, 71

Não há

201-1: Valor econômico direto gerado e distribuído

24, 28

Não há

201-2: Implicações financeiras e outros riscos e
oportunidades decorrentes de mudanças climáticas

25

Não há

201-3: Obrigações do plano de benefício definido e
outros planos de aposentadoria

29

201-4: Assistência financeira recebida do governo

25, 40

304-4: Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e
em listas nacionais de conservação com habitats em
áreas afetadas por operações da organização

PRESENÇA DE MERCADO
202-1: Proporção do menor salário pago, por gênero,
comparado com o salário mínimo local

28

Não há

202-2: Proporção de membros da alta administração
contratados na comunidade local - 100%

____

Não há

EMISSÕES

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS
203-1: Investimentos em infraestrutura e serviços
oferecidos

76

Não há

203-2: Impactos econômicos indiretos significativos

76

Não há

PRÁTICAS DE COMPRAS
204-1: Proporção de gastos com fornecedores locais
– aproximadamente 18,1% de contratação de fornecedores locais

40

Não há

ANTICORRUPÇÃO
205-1: Operações avaliadas quanto a riscos à
corrupção

21

Não há

205-2: Comunicação e treinamento sobre políticas e
procedimentos anticorrupção.

21

Não há

205-3: Casos confirmados de corrupção e
ações tomadas

21

Não há

____

Não há

TRIBUTOS

EFLUENTES E RESÍDUOS

207-1: Abordagem tributária

25

Não há

CONFORMIDADE AMBIENTAL

207-2: Governança, controle e gestão de risco fiscal Possui inclusive comitê específico - Comitê Tributário.

25

Não há

307-1: Não conformidade com leis e regulamentos
ambientais

207-3: Engajamento de stakeholders e gestão de
suas preocupações quanto a tributos - Mantém diálogo
constante com várias partes interessadas, sobretudo
representantes dos governos municipais de Passo
Fundo e Marialva.

25, 40

207-4: Relato país-a-país - BSBIOS conta com unidades
em território nacional

53

GRI STANDART

|

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DOS FORNECEDORES
Não há

Não há

TÓPICOS MATERIAIS: AMBIENTAIS

308-1: Novos fornecedores selecionados com base
em critérios ambientais

53

Não há

308-2: Impactos ambientais negativos na cadeia de
fornecedores e ações tomadas

66

Não há

GRI STANDART

AMBIENTAIS

|

TÓPICOS MATERIAIS: SOCIAIS

EMPREGO
58, 59, 61, 63, 71

Não há

301-1: Materiais usados por peso e volume

71

Não há

301-2: Materiais provenientes da reciclagem

58, 71

Não há

71

Não há

58, 61, 63

Não há

302-2: Consumo de energia fora da organização

58

Não há

302-3: Intensidade energética

58

Não há

58, 61

Não há

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Não há

103-1 | 103- 2 | 103-3: Forma de gestão

301-3: Produtos e seus materiais de embalagens
recuperados

ENERGIA
302-1: Consumo de energia dentro da organização Dados históricos foram revisados.

302-4: Redução do consumo de energia
302-5: Redução nos requisitos energéticos de
produtos e serviços

GRI STANDART

|

58

TÓPICOS MATERIAIS: AMBIENTAIS

ÁGUA

28, 31, 34, 49

Não há

28, 29

Não há

401-2: Benefícios para empregados de tempo integral
que não são oferecidos a empregados temporários
ou em regime de meio período

29

Não há

401-3: Licença maternidade / paternidade

31

Não há

28

Não há

403-1: Sistema de gestão de saúde e segurança
do trabalho

34, 35

Não há

403-2: Identificação de periculosidade, avaliação de
riscos e investigação de incidentes

34, 35

Não há

34

Não há

34, 35, 37

Não há

401-1: Novas contratações de empregados e
rotatividade e empregados

RELAÇÕES TRABALHISTAS
402-1: Prazo mínimo de notificações sobre mudanças
operacionais

403-3: Serviços de saúde do trabalho

303-1: Consumo de água por fonte

58, 61

Não há

303-2: Fontes hídricas significativamente afetadas
pela retirada de água

61

Não há

303-3: Água reciclada e reutilizada

58

Não há
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403-4: Participação dos trabalhadores, consulta e
comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e
segurança do trabalho - Representação dos
colaboradores em comitês formais de saúde e
segurança de diferentes níveis hierárquicos

Índice de Conteúdo GRI

PÁGINA

DIVULGAÇÃO
GRI STANDART

|

OMISSÃO

TÓPICOS MATERIAIS: SOCIAIS

GRI STANDART

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

PÁGINA

DIVULGAÇÃO
|

POLÍTICAS PÚBLICAS

403-5: Capacitação de trabalhadores em saúde e
segurança do trabalho

34, 35

Não há

403-6: Promoção da saúde do trabalhador

34, 36

Não há

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

403-7: Prevenção e mitigação de impactos de saúde
e segurança do trabalho diretamente vinculados com
relações de negócios

35, 36

Não há

416-1: Avaliação dos impactos e saúde e segurança
de categorias de produtos e serviços

403-8: Trabalhadores cobertos por um sistema de
gestão de saúde e segurança do trabalho

34, 35

Não há

403-9: Acidentes de trabalho

34

Não há

403-10: Doenças profissionais

34

Não há

415-1: Contribuições para políticas públicas

416-2: Casos de não conformidade relativos a
impacto na saúde e segurança e categorias de
produtos e serviços

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

33

Não há

417-2: Casos de não conformidade em relação a
informações e rotulagem de produtos e serviços
– não se aplica

404-2: Programas para o desenvolvimento de
competências dos empregados e de assistência
para transição de carreira

33

Não há

417-3: Casos de não conformidade em relação a
comunicação de marketing - nenhum

404-3: Percentual de empregados que recebem
regularmente avaliações de desempenho e de
desenvolvimento de carreira

33

Não há

Não há

55

Não há

____

Não há

71

Não há

____

Não há

____

Não há

____

Não há

____

Não há

PRIVACIDADE DO CLIENTE

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

405-2: Razão matemática do salário-base e da
remuneração das mulheres em relação aos homens

40, 54, 55

MARKETING E ROTULAGEM
417-1: Requisitos para informações e rotulagem de
produtos e serviços

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

405-1: Diversidade em órgãos de governança
e empregados

OMISSÃO

TÓPICOS MATERIAIS: SOCIAIS

418-1: Queixas comprovadas relativas a violações da
privacidade e perda de dados do cliente

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

31, 32

Não há

32

Não há

21, 28, 40

Não há

419-1: Não conformidade com leis e regulamentos
na área social e econômica

NÃO DISCRIMINAÇÃO
406-1: Casos de discriminação e medidas corretivas
tomadas

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA
407-1: Operações e fornecedores em que o direito à
liberdade de associação ou negociação coletiva possa
estar em risco- Nenhum e observa rigorosamente a
legislação vigente

____

Não há

21

Não há

TRABALHO INFANTIL
408-1: Operações e fornecedores com riscos
significativos de trabalho infantil

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO A ESCRAVO
409-1: Operações e fornecedores com risco
significativo de trabalho forçado ou obrigatório

21

Não há

21

Não há

PRÁTICAS DE SEGURANÇA
410-1: Pessoal de segurança treinado em políticas ou
procedimentos de direitos humanos

DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS
411-1: Casos de violação dos direitos dos povos
indígenas ou tradicionais

____

Não há

412-1: Operações submetidas a análise ou avaliações
de impactos sobre os direitos humanos

21

Não há

412-2: Treinamento de empregados em políticas ou
procedimentos de direitos humanos

40

Não há

412-3: Acordos e contratos de investimentos
significativos que incluem clausulas sobre os direitos
humanos ou foram submetidas a avaliações de
direitos humanos

40

Não há

413-1: Operações com engajamento da comunidade
local, avaliações de impacto e programas e
desenvolvimento

40, 50, 53

Não há

413-2: Operações com impactos negativos significativos, reais e potenciais, nas comunidades locais

40

Não há

414-1: Novos fornecedores selecionados com
base em critérios sociais

50, 53

Não há

414-2: Impactos sociais negativos na cadeia de
fornecedores e medidas tomadas

21

Não há

AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

COMUNIDADES LOCAIS

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES
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Glossário
tecnológicos que visem à redução ou eliminação do uso de fontes de energias
de origem fóssil (carvão mineral e petróleo, por exemplo).

Avaliação Ciclo de Vida: A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma técnica
desenvolvida para mensuração dos possíveis impactos ambientais causados
como resultado da fabricação e utilização de determinado produto ou serviço.
A abordagem sistêmica da ACV é conhecida como do “berço ao túmulo”, na
qual são levantados os dados em todas as fases do ciclo de vida do produto. O
ciclo de vida se refere a todas as etapas de produção e uso do produto,
relativas à extração das matérias-primas, passando pela produção e
distribuição até o consumo e disposição final, contemplando também a
reciclagem e o reuso, quando for o caso. Alguns autores vêm adotando a
abordagem do “berço ao berço”, considerando a possibilidade da reutilização
e da reciclagem.

Emissões de Carbono: o termo carbono neste documento e em várias
publicações se refere aos gases de efeito estufa ou GEE.

CO2: dióxido de carbono - é o gás de efeito estufa mais abundante da
atmosfera.

Emissões Diretas: são aquelas cujas fontes são de propriedade da organização
ou controladas por ela.

CO2 equivalente: é a unidade métrica dos GEEs, utilizada para comparar e
contabilizar os gases de efeito estufa, onde a quantidade de cada gás é
multiplicada pelo seu GWP, sendo o resultado expresso em CO2e.

Emissões Indiretas: são aquelas cujas fontes não são de propriedade da
organização e nem controladas por ela.

COVID 19/CORONAVÍRUS: “Os coronavírus são uma grande família de vírus
comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado,
gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem
infectar pessoas. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão
de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), que foi identificado em Wuhan, na
China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida
pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus,
denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de
infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19
pode ser assintomático ou oligossintomático (poucos sintomas) e
aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar
por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais somente 5% pode
necessitar de suporte ventilatório.” (Fonte: Ministério da Saúde:
https://coronavirus.saude.gov.br)
Compliance: definição de compliance: “Vem do verbo em inglês “to comply”,
que significa cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe foi imposto”, ou
seja, compliance é estar em conformidade, é o dever de fazer cumprir
regulamentos internos e externos impostos às atividades da instituição”
(fonte: glossário, índice de Sustentabilidade Empresarial Bovespa – ISE).
Convenção do Clima (COP): é um tratado ambiental internacional que
objetiva estabilizar as concentrações de gases efeito estufa na atmosfera,
resultantes das ações humanas, com o objetivo de impedir que interfiram de
forma prejudicial e permanente no sistema climático do planeta.
COP 21: em 2015 foi realizada a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima. Como resultado da conferência, foi assinado o Acordo
Global sobre mudança do clima, conhecido como Acordo de Paris, quando 195
países membros estabeleceram os seus compromissos de redução de
emissões de gás de efeito estufa - GEE.
COP 26: Conferência Climática da ONU que acontecerá de 1º a 12 de
novembro de 2021, em Glasgow, na Escócia. Reunirá representantes dos
países signatários do Acordo de Paris. Neste ano, o foco principal será a
definição das regras de implementação da precificação de carbono, como um
instrumento necessário para a mitigação de emissões no combate às
mudanças climáticas.
Contribuições Nacionalmente Determinadas: (tradução do termo em inglês
de Nationally Determined Contribution – NDC) são as metas voluntárias
assumidas pelas nações no Acordo de Paris.
Decreto nº 43/2011: Cria o Parque Natura Municipal do Pinheiro Torto e dá
outras providências, no município de Passo Fundo/RS.
Descarbonização: redução ou supressão da utilização de fontes de energia
emissoras de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa.
DVA: sigla para Demonstração do Valor Adicionado é um demonstrativo
contábil que tem como objetivo mostrar a geração de riqueza criada pelo
negócio em determinado tempo e a maneira como ela foi dividida entre os
vários departamentos que fazem parte do seu processo.
Economia de Baixo Carbono: é um termo usado para fazer referência a um
conjunto de práticas econômicas, que tem como objetivo a obtenção de lucro
com o desenvolvimento, comercialização e utilização (consumo) de sistemas
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Economia Circular: é um conceito estratégico que assenta na redução,
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Materializa-se
na minimização da extração de recursos, maximização da reutilização,
aumento da eficiência e desenvolvimento de novos modelos de negócios.

Energia Renovável: proveniente de fontes naturais que são reabastecidos
naturalmente, sem que haja uma limitação; é utilizada como alternativa limpa,
que gera poucos impactos ambientais em comparação às demais energias
tradicionais.
Escopo: define os limites operacionais em relação a emissões diretas e
indiretas de GEE.
ESG: sigla em inglês para “environmental, social and governance” (ambiental,
social e governança, em português), geralmente usada para medir as práticas
ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Esses três critérios
ajudam a melhorar o desempenho financeiro do futuro da companhia.
Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol: esta especificação é
uma adaptação do método do GHG Protocol para o contexto brasileiro, que foi
desenvolvido pelo World Resources Institute (WRI), em associação com o
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Gases de efeito estufa (GEE): constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou
resultantes de atividades humanas, que absorvem parte da radiação
infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação
escape para o espaço e aquecendo a superfície do planeta. São sete os GEEs
abrangidos pelo Protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4),
óxido nitroso (N2O), hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcarbonos (HFCs),
perfluorcarbonos (PFCs) e trifluoreto de nitrogênio (NF3).
Governança Corporativa: é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre
proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As
boas práticas de governança corporativa convertem princípios em
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar
e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e
contribuindo para sua longevidade. (Fonte: Indicadores Ethos de Negócios
Sustentáveis e Responsáveis).
Impactos Socioambientais: são alterações sofridas pelo meio ambiente e que
foram provocadas por determinadas ações ou atividades, impactando sobre a
qualidade de vida, a saúde humana e a economia urbana, modificando ainda
mais o meio ambiente e os ambientes construídos. Os impactos
socioambientais têm origem na atividade humana, principalmente nas
atividades industriais, que utilizam recursos naturais e despejam resíduos e
poluentes no meio ambiente. Para evitar que esses impactos destruam a
natureza são necessárias mudanças comportamentais e melhorias na gestão
de recursos naturais.
Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis: os Indicadores
Ethos são uma ferramenta de gestão que visa apoiar as empresas na
incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial
(RSE) em suas estratégias de negócio, de modo que esse venha a ser
sustentável e responsável.
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social: é uma Oscip fundada
por empresários e executivos em 1998. Sua missão é mobilizar, sensibilizar e
ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável,
tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.
Intensidade de Emissões de Carbono: emissão de GEE dividida por um
denominador que reflete uma atividade relevante que seja aplicável na gestão
de emissões da empresa. No caso da BSBIOS, as emissões expressas em
3
kgCO2e são divididas pela quantidade produzida de biodiesel em m .
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Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa - é um processo que
contabiliza as emissões e remoções de GEE relacionadas às operações de um
sistema (organização, processo produtivo, produto, cidade, estado, país, etc).
Investimento Social Privado: é o repasse voluntário de recursos privados de
forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais,
culturais e científicos de interesse público. Incluem-se no universo do
investimento social privado as ações sociais protagonizadas por empresas,
fundações e institutos de origem empresarial ou instituídos por famílias,
comunidades ou indivíduos. Os elementos fundamentais – intrínsecos ao
conceito de investimento social privado – que diferenciam essa prática das
ações assistencialistas são: preocupação com o planejamento, o
monitoramento e a avaliação dos projetos; estratégia voltada para resultados
sustentáveis de impacto e transformação social; envolvimento da comunidade
no desenvolvimento da ação. (Fonte – Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas – Gife).
Lei do Bem: a Lei 11.196/05, que passou a ser conhecida como “Lei do Bem”,
cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizam
Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica (PD&I).
Material Não Renovável: é um recurso que não pode ser regenerado ou
recuperado pela natureza. Podem ser recursos de quantidade limitada que se
esgotam ou são consumidos mais rapidamente do que a natureza pode
produzi-los. Exemplos de materiais não renováveis: minerais, metais,
petróleo, gás e carvão mineral.
Material Renovável: material derivado de recursos abundantes que são
rapidamente repostos por ciclos ecológicos ou processos agrícolas, de forma
que os serviços prestados por esses e outros recursos vinculados não sejam
ameaçados e permaneçam disponíveis para a próxima geração.
Material reciclado: material que foi reprocessado a partir de um material
recuperado (reaproveitado) por meio de um processo de manufatura e
transformado em um produto final ou em um componente para ser
incorporado em um produto. (ISO 14021:2004).
Material Recuperado: material que comprovadamente teria sido descartado
como resíduo, mas, ao invés disso, foi recolhido e recuperado como insumo,
usado no lugar de material virgem, para reutilização, reciclagem ou remoagem num processo de fabricação ou outra aplicação comercial.
Mitigação: a expressão "mitigar riscos" é usada no contexto de precaução
sobre determinada situação, de abrandar ou tomar cuidado em relação a algo
que pode ser prejudicial, caso não seja feito com atenção ou esmero. No
contexto de emissões de GEE, mitigação significa redução de emissões.
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: os objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, também conhecidos como Objetivos Globais, são um chamado
universal para a ação contra a pobreza, proteção do planeta e para garantir
que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Esses 17 objetivos foram
construídos com o sucesso dos Objetivos do Milênio, incluindo novos temas,
como mudança global do clima, desigualdade econômica, inovação, consumo
sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades. Os objetivos são
interconectados – o sucesso de um ODS envolve o combate a temas que estão
associados. Os ODS trabalham com o espírito de parceria e pragmatismo para
fazermos as escolhas certas para melhorar a qualidade de vida, de forma
sustentável, para a atual e as futuras gerações. Eles oferecem orientações
claras e metas para todos os países adotarem em acordo com suas
prioridades e desafios ambientais de todo o planeta. Os ODS são uma agenda
inclusiva. Eles combatem as raízes das causas da pobreza e nos unem para
fazermos uma mudança positiva para as pessoas e para o planeta. (Fonte:
PNUD – www.br.undp.org).
Pandemia: segundo a Organização, pandemia é a disseminação mundial de
uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto
que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão
sustentada de pessoa para pessoa.
Portaria de Consolidação Nº 5: consolidação das normas sobre as ações e os
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

Programa Brasileiro GHG Protocol: o GHG Protocol é uma ferramenta
utilizada para entender, quantificar e gerenciar emissões de GEE, que foi
originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, em 1998, pelo World
Resources Institute (WRI) e é hoje o método mais usado mundialmente pelas
empresas e governos para a realização de inventários de GEE.
Protocolo de Montreal: Estas emissões referem-se a gases que provocam a
destruição da camada de ozônio e iniciaram seu controle nos anos 80, sob o
Protocolo de Montreal, do qual o Brasil é signatário. Estes gases também têm
a propriedade de gases de efeito estufa. Devem ser quantificados como GEE,
mas relatados em separado no Inventário de GEE. O uso destes gases está
sendo descontinuado gradualmente e deve ser eliminado até 2040.
Renovabio: o Renovabio é uma política de Estado que objetiva traçar uma
estratégia conjunta para reconhecer o papel estratégico de todos os tipos de
biocombustíveis na matriz energética brasileira, tanto para a segurança
energética quanto para a mitigação de emissões de gases causadores do
efeito estufa. Diferentemente de medidas tradicionais, o RenovaBio não
propõe a criação de imposto sobre o carbono, subsídios, crédito presumido
ou mandatos volumétricos de adição de biocombustíveis a combustíveis
(Fonte: Ministério de Minas e Energia).
RenovaCalc: é uma ferramenta criada para a comprovação do desempenho
ambiental de usinas de biocombustíveis que funcionam como uma
calculadora, e estas deverão detalhar aspectos agrícolas e industriais de seus
processos produtivos que resultam na emissão de carbono, relacionando
eficiência energética e emissão de gases de efeito estufa, com base em ACV
(Avaliação do Ciclo de Vida) – estabelecendo as diretrizes para sua
certificação. A emissão total é comparada com a do combustível fóssil
equivalente (a gasolina, no caso do etanol, ou o diesel, para o biodiesel)
resultando em uma nota final, caracterizando a mitigação das emissões. Essa
nota se transforma em um fator multiplicador no momento da emissão dos
Créditos de Descarbonização (CBIOS) negociados em bolsa de valores e que
funcionarão como um novo produto para as companhias. (Fonte: Embrapa).
Resolução CONSEMA Nº 355/2017: dispõe sobre os critérios e padrões das
emissões de efluentes líquidos para as fontes geradoras que lancem seus
efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul.
Stakeholders: (em português, partes interessadas ou interveniente) é um dos
termos utilizados em diversas áreas como gestão de projetos, comunicação
social (Relações Públicas), administração e arquitetura de software referente
às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de
governança corporativa.
Trabalho Infantil: é toda forma de trabalho realizado por crianças e
adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação
de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou
16 anos, como regra geral.
Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo: de acordo com o artigo 149 do
Código Penal brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho análogo
ao de escravo: condições degradantes de trabalho (incompatíveis com a
dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais,
que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador), jornada exaustiva
(em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de
trabalho, que acarrete danos à sua saúde ou risco de vida), trabalho forçado
(manter a pessoa no serviço por meio de fraudes, isolamento geográfico,
ameaças e violências físicas e psicológicas) e servidão por dívida (fazer o
trabalhador contrair ilegalmente um débito e prendê-lo a ele). Os elementos
podem vir juntos ou isoladamente.
Transição Energética: conceito que se aplica às mudanças estruturais a longo
e médio prazo, nas matrizes energéticas atuais, pautadas em combustíveis de
origem fóssil, para um sistema estruturado em energias renováveis. Significa
que teremos, em médio prazo, que consumir energia com menor nível de
emissão de CO2, e assim colaborar para o atingimento de metas de redução
de emissões do Acordo de Paris.
Tópico Material: tópico que reflete impactos econômicos, sociais e
ambientais significativos de uma organização relatora que influencia
substancialmente as avaliações e decisões dos stakeholders.

Potencial de Aquecimento Global (PAG) ou (GWP) sigla em inglês de Global
Warming Potential: refere-se à capacidade de cada gás de efeito estufa reter
calor em determinada intensidade, sendo que esta propriedade é comparada
à capacidade do dióxido de carbono de realizar a mesma função. Os valores
utilizados de GWP deste inventário seguem a publicação do Quarto Relatório
de Avaliação do IPCC (Fourth Assessment Report ou AR4).
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Rodrigo Severiano Jung
Gerente de Originação

Gustavo Santana Flores
Coordenador de Logística

Sidon Tonello Gusatti
Trader em Comercialização de Farelo de Soja
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