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2008

93,7

2009

97,8

2010

110,6

2011

118,7

2012

138,6

R$ milhões 2011 2012

Valor econômico direto gerado

Receita 126,7 149,6

Valor econômico distribuído

Custos operacionais                    82,0 92,2

Salários e benefícios de empregados     16,8 19,1

Pagamentos ao g overno 11,2 14,2

Despesas financeiras* 9,5          10,4

Valor econômico acumulado 7,1 13,5
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Marco Antônio e
Ulisses M. Sabará

Jurídico Secretaria executiva

Auditoria externa Comitês

Health and Personal Care Water Technologies
Centro Administrativo 
Sabará (CAS) Supply Chain

Subsidiária França e EUA
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Multiplicadores
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 Paris (França) - 1

 Itapissuma - 52

 Pacatuba - 29

 Santa Bárbara - 60

 Ananindeua - 28

 São Paulo - 81
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municíPio uF número Fornecedores Área total em hectare

Abaetetuba PA 28 409

Acará PA 25 394

Afuá PA 53 1.108

Almeirim PA 32 3.200

Augusto Corrêa PA 1 6

Barcarena PA 80 2.753

Belém PA 13 8

Bom Jesus PI 12 82

Bragança PA 59 1.584

Breves PA 78 4.535

Colares PA 53 1.325

Currais PI 19 47

Igarapé-Miri PA 37 273

Lago do Junco MA 140 1.190.000

Manicoré AM 44 202.928

Moju PA 8 201

Penha Longa PA 53 1.325

Redenção do Gurgueia PI 8 183

Salvaterra PA 71 146

Santa Luz PA 9 18

Santarém PA 15 3.657

Santo Antônio do Tauá PA 42 1.294

Tomé-Açu PA 12 277

Tracuateua PA 2 32

Vigia PA 53 1.325

Viseu PA 8 131

total 955 1.417.197,61

50kg | 10t de torta

5kg | 1t de óleo
100kg | 20t de extrato

Área protegida

100m2  | 20.000m2
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                            QuIlômetroS rodAdoS

CIDADE 2011 2012

Santa Bárbara 357.331 364.999

Itapissuma 763.630 728.762

Pacatuba 435.824 436.333

Anápolis 352.434 316.269

Total 1.909.219 1.846.363

                            ComPoSIÇÃo (em %)

CIDADE TRUCK 

(2 eixos)

CARRETA 

(3 eixos ou mais)

Santa Bárbara 100 0

Itapissuma 50 50

Pacatuba 83 17

Anápolis 25 75
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asPectos indicador deFiniÇÃo PÁg. obserVaÇÕes

ESTRATéGIA E 

AnáLISE

1.1 Declaração do presidente 3

1.2 Declaração dos principais impactos, riscos e oportunidades 3 

PERfIL 

ORGAnIzACIOnAL

2.1 nome da organização 26, 30

2.2 Produtos e serviços, incluindo marcas 19, 21, 23, 25

2.3 Estrutura operacional 17

2.4 Localização da sede da organização 96

2.5 Países e região onde a organização atua 29

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade 30

2.7 Mercados atendidos 29

2.8 Porte da organização 14, 17

2.9 Mudanças durante o período coberto pelo relatório 26, 29, 30

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório 35

PARâMETROS 

PARA O 

RELATóRIO

3.1 Período coberto pelo relatório 13

3.2 Data do relatório anterior 6

3.3 Ciclo de emissão dos relatórios 13

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório e seu conteúdo 96

3.5 Definição do conteúdo do relatório (temas, prioridades, stakeholders) 8

3.6 Limite do relatório 7

3.7 Limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório não existem limitações

3.8 Base para o relatório no que se refere a outras instalações que possam afetar 

significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações

7

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos 7

3.10 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores não há reformulações.

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos anteriores 

(escopo e/ou medições)

Não houve mudanças significativas em relação aos anos anteriores

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório 86

3.13 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório 11
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asPectos indicador deFiniÇÃo PÁg. obserVaÇÕes

GOVERnAnçA, 

COMPROMISSOS E 

EnGAJAMEnTO

4.1 Estrutura de governança da organização 30

4.2 Presidência do grupo de governança 31, 32

4.3 Porcentagem dos conselheiros que são independentes, não executivos 31

4.4 Mecanismos para acionistas fazerem recomendações ao Conselho de Administração 46

4.5 Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança 

e o desempenho da organização

Não existe a medição deste tipo de coeficiente na Beraca

4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança 30

4.7

Processo para determinação das qualificações e do conhecimento dos membros 

do mais alto órgão de governança para definir a estratégia da organização 

para questões relacionadas a temas econômicos, ambientais e sociais

31

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos 15, 34, 55

4.9 Responsabilidades pela implementação das políticas econômicas, ambientais e sociais 32

4.10 Processos para a autoavaliação do desempenho (econômico, ambiental e social) 33

4.11 Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução 33

4.12 Princípios e/ou outras iniciativas desenvolvidas externamente 72

4.13 Participação em associações no período coberto pelo relatório 79

4.14 Relação dos grupos de stakeholders engajados pela organização 7

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais engajar 7

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders 8

4.17 Preocupações levantadas por meio do engajamento dos stakeholders 8, 11

InDICADORES DE DESEMPEnHO

EMPREGO LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 42

LA2 número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região 44

SAúDE E 

SEGURAnçA nO 

TRABALHO

LA6

Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança  e saúde, 

compostos por gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento e 

aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional

45

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos 

relacionados ao trabalho, por região

45 A Beraca não possui dados sobre lesões e absenteísmo

LA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de 

risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros 

da comunidade com relação a doenças graves

44, 45
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asPectos indicador deFiniÇÃo PÁg. obserVaÇÕes

TREInAMEnTO E 

EDUCAçãO

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por 

categoria funcional

44

LA11

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que 

apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar 

o fim da carreira

38, 39

DIVERSIDADE E 

IGUALDADE DE 

OPORTUnIDADES

LA13

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e 

discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, 

faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade

30, 41

SAúDE E 

SEGURAnçA DO 

CLIEnTE

PR1

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde 

e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e 

serviços sujeitos a esses procedimentos

65

PRáTICAS DE InVES-

TIMEnTO E DE PRO-

CESSOS DE COMPRA

HR2

Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram 

submetidos a avaliações referentes a direitos humanos, e as medidas tomadas 80

TRABALHO InfAnTIL HR6

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de 

trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição 

do trabalho infantil

80

TRABALHO fORçADO 

OU AnáLOGO AO 

ESCRAVO

HR7

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 

forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a 

erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo

A Beraca não faz uso do trabalho escravo ou análogo ao escravo

PRáTICAS DE 

SEGURAnçA HR8

Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento em políticas ou 

procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que 

sejam relevantes às operações

45

EnERGIA En3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária 70

En5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência 69

áGUA En8 Total de retirada de água por fonte 70

BIODIVERSIDADE

En12

Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, 

produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de 

biodiversidade fora das áreas protegidas

57

En13 Habitats protegidos ou restaurados 60

En14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos 

na biodiversidade

47, 57



9392

asPectos indicador deFiniÇÃo PÁg. obserVaÇÕes

EMISSõES, EfLUEnTES 

E RESíDUOS

En21 Descarte total de água, por qualidade e destinação

Em 2011, foram 959,61 m3. Em 2012, 1.120,05 m3. Toda água descartada passou pelas 

estações de tratamento de efluentes, sendo devolvida ao sistema coletor de acordo com 

as normas estabelecidas pelos órgãos estaduais responsáveis

En22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição

Em 2011, foram gerados 252.037 Kg de resíduos sólidos (material descartável) e 27.979 

Kg de material reciclável. Em 2012, foram 294.175 Kg e 32.656 Kg, respectivamente. Os 

resíduos recicláveis foram destinados para cooperativas de reciclagem, para reutilização 

como insumos de outros materiais. foram gerados dois tipos de resíduos sólidos descar-

táveis: Classe I e II. Os resíduos de Classe I foram destinados para incineração por empre-

sa homologada, e os de Classe II foram destinados para aterro sanitário

PRODUTOS E 

SERVIçOS

En26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços, e a 

extensão da redução desses impactos

68

TRAnSPORTE En29

Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens 

e materiais utilizados nas operações da organização, bem como do 

transporte de trabalhadores

71

DESEMPEnHO 

ECOnôMICO EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, 

remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, 

lucro acumulado e pagamentos para provedores de capital e governos

15, 72

PRESEnçA nO 

MERCADO

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais 

em unidades operacionais importantes

80, 81

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência 

recrutados na comunidade local, em unidades operacionais importantes

42

IMPACTOS ECOnôMI-

COS InDIRETOS

EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, 

incluindo a extensão dos impactos

47, 50, 60

COMUnIDADE SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os 

impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída

53

CORRUPçãO SO2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações 

de riscos relacionados a corrupção

74, 80

POLíTICAS PúBLICAS SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de 

políticas públicas e lobbies

74

SAúDE E SEGURAnçA 

DO CLIEnTE PR1

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde 

e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e 

serviços sujeitos a esses procedimentos

65

ROTULAGEM DE PRO-

DUTOS E SERVIçOS

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos 

de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências

83

COMUnICAçõES DE 

MARKETInG

PR6 Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários relacionados a 

comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio

82
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asPectos indicador deFiniÇÃo PÁg. obserVaÇÕes

PRInCíPIOS DO PACTO GLOBAL DA OnU 

DIREITOS HUMAnOS

1 As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente

75, 76, 80

2 Assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos 80

TRABALHO

3 As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 

efetivo do direito à negociação coletiva

45

4 A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório 45, 80

5 A abolição efetiva do trabalho infantil 45, 80

6 Eliminar a discriminação no emprego 41

MEIO AMBIEnTE

7 As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos 

desafios ambientais

32-35; 47-53

8 Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental 32-35; 47-53; 55-71

9 Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis

48, 60

COnTRA A 

CORRUPçãO

10 As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, 

inclusive extorsão e propina

74
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