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Visão Geral

Período coberto pela Comunicação de Progresso (COP):
De: 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

Sabará Participações Ltda., controladora das empresas Sabará Químicos e Ingredientes S/A e Beraca 
Ingredientes Naturais S/A, empresas especializadas no desenvolvimento de tecnologias, soluções e matérias-
primas de alta performance para os mercados de tratamento de águas, cosméticos, nutrição e saúde animal 
e para a indústria de alimentos e bebidas.

Seu compromisso com o bem-estar das pessoas ao redor do mundo vai além da oferta de produtos e serviços 
inovadores. Suas atividades levam em consideração as gerações futuras, com foco em soluções que garantam 
a sustentabilidade.

A empresa está comprometida com o Pacto Global da ONU, que tem como objetivo alinhar as políticas e 
práticas empresariais com valores universalmente acordados nas áreas de direitos humanos, do trabalho, 
proteção ambiental e combate à corrupção e também com a Agenda 2030, inclusive em nosso Plano 
Estratégico os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Em 2007, tornamo-nos signatários do Pacto Global e, anualmente, publicamos nossas ações e resultados no 
COP (Communication on Progress).
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Temos o prazer de participar do Pacto Global da ONU (UN Global Compact) desde 2007, um programa tão 
abrangente de integração entre empresas que buscam caminhar e construir um futuro diferenciado, fundado no 
respeito, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, ética e moral como seus valores supremos, capazes 
de transformar ações cotidianas num compromisso por um mundo melhor e uma sociedade harmônica, justa 
e solidária.

Em nossas práticas corporativas, adotamos os princípios do Pacto Global e, mais recentemente, os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte da estratégia, da cultura e das operações diárias de nossa 
organização, empreendendo esforços para divulgar publicamente este compromisso em todas as mídias que 
utilizamos e em nossa relação multistakeholder, promovendo os princípios das iniciativas. 

Buscando atender aos princípios do Pacto Global e dos ODS, aproximamo-nos dos governos locais para 
apoiar e auxiliar na elaboração e execução de práticas legais e políticas públicas. 

Utilizamos as mais avançadas tecnologias em termos de gestão, uniformizando nossos mecanismos, 
processos, posturas e ações em todo o Território Nacional em que atuamos, fazendo com que a mão de obra 
local que opera em nossas fábricas (prioritária para o programa de desenvolvimento de recursos humanos) 
utilize ferramentas adequadas para garantir o desenvolvimento da empresa.

O programa Pacto Global contribuiu para aprimorar nossas práticas de governança, fortalecendo nossa 
atuação sob os pilares da ética e transparência. 

Destacamos o importante reconhecimento recebido por nosso CEO Ulisses Matiolli Sabará, durante o United 
Nations Global Compact Leaders Summit 2016, em Nova York, como SDG Pioneer e a solicitação da sua 
presença em 2018 para análise e indicação de novos SDG’s.

O eixo central do SDG Pioneer destina-se a inspirar negócios e reconhecer profissionais de organizações 
signatárias do Pacto Global que promovam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em países 
ao redor do mundo.

Ulisses Matiolli Sabará transformou a abordagem da Beraca Ingredientes Naturais para impulsionar seu 
sucesso comercial. Ele buscou o desenvolvimento econômico e oportunidades de inclusão social para milhares 
de famílias, enquanto trabalhava para garantir a integridade ambiental das regiões em que a empresa atua, 
após uma viagem inspiradora pela Floresta Amazônica.

Após a bem-sucedida construção da business unit de ingredientes para a indústria cosmética, Beraca 
Naturais, Sr. Ulisses volta sua atenção para a Concepta Ingredients, unidade de negócios de ingredientes 
para a indústria alimentícia e veterinária, onde os atributos de ethical sourcing, inclusão social e conservação 
ambiental são mantidos e adaptados à realidade do novo mercado.

Estaremos diante de um novo marco para a construção de uma economia inclusiva e compartilhada com 
a eliminação da pobreza e de um novo quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. O nosso 
compromisso é fortalecer nossas práticas nos negócios, no ambiente interno e nas múltiplas relações,  para 
assim garantir uma perspectiva de inclusão, equidade e sustentabilidade para as atuais e futuras gerações.

Declaração de apoio continuado pelos Presidentes do 
Grupo Sabará

Marco Antônio Sabará e Ulisses Matiolli Sabará 
Presidentes do Grupo Sabará 
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Princípio 1: As empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos humanos proclamados 
internacionalmente;
 
Princípio 2: Certificarem-se de que não sejam cúmplices de abusos dos direitos humanos.

A empresa mantém seu compromisso de respeitar a individualidade e a dignidade das pessoas e está 
empenhada em evitar a cumplicidade e o abuso dos direitos humanos em todas as suas unidades de negócios.

Para firmar seu compromisso relacionado ao respeito e manutenção dos direitos humanos nas relações e 
negócios das empresas do Grupo Sabará, possuímos políticas e práticas de valorização dos seus fornecedores, 
colaboradores e comunidade do entorno coordenadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas. 

O Grupo Sabará não é tolerante com qualquer atitude que possa ser entendida como desrespeito ou violação 
às normas trabalhistas, seja ela tomada pelos seus colaboradores ou outras partes com quem se relaciona.

A diversidade dos colaboradores do Grupo Sabará é uma enorme vantagem. O Grupo se compromete a 
fornecer oportunidades iguais em todos os aspectos do emprego e não tolera qualquer discriminação, assédio 
ou comentários depreciativos.

• Programa Na Mão Certa - Iniciativa da Childhood Brasil (entidade promotora dos direitos humanos), um 
compromisso empresarial contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. 
O Grupo Sabará aderiu ao programa em 2009.

• Divulgação interna e externa da Política de Responsabilidade Social.

•     Apoio a instituições sociais, entre elas:
o   Núcleo Cristão Cidadania e Esperança para o Vale (NCCEV) - O NCCEV nasceu da sensibilidade e do 
não-conformismo do Sr. Marcelo Fedoruk (Presidente da ONG) ao se deparar com tão dura realidade 
do Vale do Ribeira. Essa região é marcada por muitas famílias em vulnerabilidade social, pouquíssimas 
oportunidades de trabalho e estudo, além de uma grande quantidade de crianças sendo levadas ao 
trabalho rural em situações extremas, o que compromete a garantia de seus direitos, seu desenvolvimento 
e a qualidade de vida familiar. Por estas razões, o NCCEV vem mobilizando pessoas, voluntários e outras 
organizações para ajudarem a reverter esta situação através da educação, pois acreditamos que com 
ações socioeducativas isto é possível.

o   Casa Mariás - Núcleo Cristão Cidadania e Vida (NCCV) - Centro de Defesa e Convivência da Mulher. É 
um lugar para trocar experiências, falar das emoções, adquirir informações e conhecimento dos direitos 
da mulher na trajetória e na luta diante da sociedade e cultura, além de atendimento com sensibilidade, 
dignidade, respeito e sigilo. A instituição conta com uma equipe multidisciplinar, para auxiliar na 
caminhada de enfrentamento contra a violência doméstica e intrafamiliar. Tudo foi pensado e preparado 
para que as mulheres descubram suas forças e assim desenvolvam sua autoestima e autonomia, e sejam 
capazes de tomar decisões e adquirir o controle de suas vidas financeira e familiar.

DIREITOS HUMANOS - 

POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES:
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o   Lar Domingo Sávio - É uma instituição filantrópica fundada pela irmã salesiana e missionária italiana, 
Irmã Petronilla Isonni, em março de 1988, no bairro Vila União, cuja missão é acolher crianças e adolescentes 
entre 4 e 14 anos e suas famílias carentes.

o   Creche Lar Cordeirinhos de Deus - Tem como objetivo primordial as crianças e seu desenvolvimento 
educacional, cultural, psicomotor, intelectual, subjetivo e social. Juntamente com este objetivo tem como 
meta as famílias no que diz respeito ao fortalecimento de vínculos familiares e das responsabilidades 
enquanto pais ou responsáveis. O público-alvo é de crianças de 0 a 5 anos, oriundas de famílias pobres 
à extrema pobreza.

o   Campanha de Apadrinhamento - Realizada em parceria entre o Grupo Sabará, Fundação Lamb 
Watchers e ChildFund Brasil, o objetivo da campanha é levar, por meio do apadrinhamento de uma 
criança, acesso a projetos educativos e culturais de alta qualidade, desenvolvimento da consciência 
cidadã por meio de ações ao convívio comunitário, reestruturação de seus lares, já que os pais também 
recebem aconselhamento sobre as competências familiares, e promoção da sustentabilidade e do 
respeito ao meio ambiente para crianças que vivem na região de Curimatá - PI, muito castigada pelas 
secas, através do Projeto Água, Cidadania e Ensino (PACE), instituição criada em 2015, que atende às 
zonas urbana e rural da região de Curimatá, no Piauí. A instituição promove o acesso à água potável, 
à produção de alimentos, ao ensino básico, às interações culturais e a oportunidades de geração de 
renda para as famílias que sofrem com a escassez desses recursos por viverem no semiárido brasileiro. 
Para isso, um sistema agroecológico, baseado no conceito da permacultura em mandala, para o cultivo 
orgânico de alimentos foi implementado nas comunidades atendidas. Além disso, a iniciativa busca 
garantir que todos os moradores tenham acesso ao que chama de “Kit 100%”, que engloba: fonte de 
água potável e reforma ou construção de escola municipal, incluindo cozinha, refeitório, sanitários, 
carteiras e lousas de qualidade. Na área urbana do município, o PACE dá vida ao Centro da Criança 
e do Adolescente (CCA), espaço que abriga atividades socioeducativas e culturais, como cursos de 
inglês, informática, música, dança, reforço escolar, dentre outros, e preparação para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM). Atualmente, a instituição consta com o cadastro de aproximadamente 550 
crianças e adolescentes cadastrados. 

o   Hospital Colônia Prof. Alcides Codeceira - Doação de Hipoclorito de Sódio - A instituição funciona 
desde 1950, atendendo mulheres portadoras de transtornos psíquicos, que encontram um amparo 
especializado neste conceituado hospital, localizado na Mata Norte, no município de Igarassu, a cerca de 
35 quilômetros do Recife. Voltado para a reabilitação de pacientes de longa permanência, a unidade de 
saúde busca a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

o   CRDD - Casa de Recuperação de Dependentes de Drogas, Centro Religioso - Organização Não-
Governamental (ONG ) localizado em Itapissuma-PE. Com o objetivo de reabilitar e reinserir o indivíduo 
no convívio social e no meio familiar, o CRDD promove tal situação mediante um programa com a duração 
de seis meses de internamento, onde nesse período o mesmo é reeducado com o programa de 12 Passos 
Adaptados e estudos sobre os males que as drogas causam. As ferramentas de intervenção breve e a 
intervenção religiosa também são aplicadas no programa de recuperação.

o   Dia Nacional da Alegria (DNA) - Realizado pelo parque Wet’nWild, conta com a parceria da nossa 
unidade de Santa Barbará D’Oeste e tem como principal objetivo mobilizar Parques e Atrações Turísticas 
de todo o Brasil a abrirem suas portas para receber instituições que atendem a crianças carentes, com 
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idades entre 06 a 12 anos, para se divertirem gratuitamente. O DNA é um evento permanente, realizado 
anualmente no mês de abril, simultaneamente em todos os estabelecimentos de entretenimento 
associados ao Sindepat e a Adibra.

o   Apoio à Associação de Beneficência e Educação - Casa da Criança - Fundada em 21 de dezembro de 
1958, é uma instituição assistencial de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, composta por uma rede 
multidisciplinar de profissionais e voluntários.

• Incentivo ao voluntariado e solidariedade com campanhas de arrecadação de alimentos, agasalhos, 
brinquedos para distribuição às comunidades do entorno das unidades.

RESULTADOS:

• Comercialização ao nosso público interno de produtos artesanais produzidos pelo NCCEV Apiaí, 
beneficiando diretamente 150 famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo incremento da 
renda familiar,  geração de novas oportunidades de trabalho e ampliação das oficinas profissionalizantes.

• Campanha interna para promover os produtos artesanais feitos exclusivamente pelas mulheres vítimas 
de violência e maus tratos atendidas pela Casa Mariás, contribuindo assim com o projeto social.

• Campanha Natal Solidário: foi feita uma campanha para arrecadação de brinquedos para doação a 150 
crianças carentes da região de Mauá.

• Envio de dez comunicados da Campanha de Apadrinhamento via e-mail “Acontece na Sabará” e também 
disponibilizados na Intranet. Desenvolvimento de três vídeos da campanha para a TV corporativa. Como 
resultado da campanha, obtivemos 27 apadrinhamentos.

      
•  Doação média ano de 120 kg de Hipoclorito de Sódio pela unidade de Pernambuco - Este é utilizado como 

alvejante, desinfetante na limpeza doméstica em geral (limpar pias, banheiros, ralos e vasos sanitários),   
e é também utilizado no combate à proliferação das larvas do mosquito da dengue.

• Dia Nacional da Alegria (DNA) - Doação de 1.200 kg de Hipoclorito de Sódio pela unidade de Santa 
Barbará D’Oeste.

• Investimento social realizado em 2018 em torno de R$ 171.204,00, além de doações de produtos 
domissanitários fabricados pela nossa empresa, ações de voluntariados e campanhas internas de 
promoção social.

• Doações de produtos - Hipoclorito de Sódio
o  Prefeitura de Santa Barbará D’Oeste (Zoonose) - 720 kg para higienização do canil.

o   Associação Barbarense Damas de Caridades (Asilo São Vicente de Paula) - 240 kg para higienização 
do local.

o   Casa de Recuperação Sopro Divino de Nova Odessa - 480 kg para higienização do local.

  o   Prefeitura de Americana (Centro Cívico de Americana) - 19.200 kg para tratamentos das piscinas 
utilizadas para treinamento dos atletas.
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TRABALHO - 

Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva;

Princípio 4: A eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório;

Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho infantil;

Princípio 6: A eliminação da discriminação com relação a emprego e profissão.

O Grupo Sabará assume o compromisso de respeitar a individualidade e a dignidade das pessoas, não 
tolerando em seu ambiente de trabalho qualquer forma de discriminação, defendendo a liberdade de 
associação sindical de seus colaboradores. 

Em 2018, nosso quadro de funcionários mostra a grade de diversidade existente no Grupo, assim como a 
oportunidade para colaboradores acima de 45 anos e portadores de necessidades especiais, visando diminuir 
as diferenças a cada ano que passa.

QUANTIDADE PERCENTUAL
TOTAL FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2018 249 100%

BRANCOS 157 63,05

AMARELOS 2 0,80

NEGROS 14 5,62

PARDOS 76 30,52

TOTAL DE HOMENS 176 70,68

TOTAL DE MULHERES 73 29,32

HOMENS ACIMA DE 45 ANOS 32 12,85

MULHERES ACIMA DE 45 ANOS 3 1,20

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 6 2,41

CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES EM 2018 9 3,61

As políticas, programas e ações ligadas aos princípios de trabalho são coordenadas pelo Departamento de 
Gestão de Pessoas.

POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES: 

• Política de combate à discriminação consolidada no Manual de Integração, excluindo do ambiente de 
trabalho do Grupo Sabará:

o    Qualquer atitude de discriminação por idade, raça, classe social, nacionalidade, casta, nascimento, 
origem, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, responsabilidade familiar, estado civil, filiação 
a sindicatos e a partidos políticos, ou qualquer condição que possa dar origem à discriminação.
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o  A prática de qualquer tipo de ação que prejudique um candidato a um posto de trabalho, 
funcionário ou colaborador nos aspectos de seleção, contratação, remuneração, promoção, acesso 
ao treinamento e desligamento da empresa; desde que esta prática tenha sido motivada por razões 
não outras que a discriminação pelas características citadas no item anterior.

o    A interferência no exercício dos direitos das pessoas, de seguir crenças ou práticas, ou de atender 
às suas necessidades relacionadas com raça, classe social, nacionalidade, casta, religião, deficiência, 
sexo, orientação sexual, responsabilidade familiar, estado civil, filiação a sindicatos e a partidos 
políticos, desde que essas práticas não interfiram no desempenho do trabalho do empregado ou 
firam os direitos de outros empregados e da empresa.

• Manual de integração que visa ser um documento de referência para todos aqueles que, pela primeira vez, 
entram em contato com o Grupo Sabará, auxiliando em sua integração e em seu desempenho profissional, 
visando também a consolidação da política para liberdade de associação e direito à negociação coletiva, 
definindo que o Grupo Sabará respeita o direito de seus empregados de se filiarem ao sindicato, bem como 
de negociar coletivamente suas reivindicações, respeitando as limitações impostas pela lei brasileira. 
Ou seja, o trabalhador pode filiar-se ao sindicato de sua categoria profissional, ou ao sindicato a que a 
organização está associada.

• Adoção integral dos acordos pactuados entre sindicatos representantes de empregadores (categoria 
econômica) e empregados (categoria profissional) estabelecidos na Convenção Coletiva.

• Realização de palestras, dicas de saúde, ginástica laboral e incentivo a atividades físicas e ações de   
bem-estar, assim como tratamento preventivo de casos que exigiram cuidados médicos.

• Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA): realização da semana interna de prevenção de 
acidentes no trabalho (SIPAT) nas unidades da empresa, focadas na redução de acidentes e doenças 
ocupacionais, doenças sexualmente transmissíveis, educação financeira, tabagismo, drogas ilícitas e 
ergonomia.

• Programa de Qualidade de Vida.

• Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional.

• Programa de Segurança e Saúde do Colaborador.

• Divulgação interna e externa da política de responsabilidade social.

• Programa Menor Aprendiz: inclusão do jovem no mercado de trabalho, com execução de atividades 
teóricas e práticas supervisionadas por pessoas habilitadas a orientar o desenvolvimento técnico, físico, 
moral e psicológico do menor aprendiz. 

• Programa de Inclusão Social (PCD).

• Contratações e promoções baseadas em desempenho profissional, através do Sistema de Avaliação de 
Desempenho.



COP

SABARÁ PARTICIPAÇÕESSABARÁ PARTICIPAÇÕES

• Cuidado com grávidas e mães lactantes através da avaliação de todos os riscos que eventualmente possam 
afetar estas pessoas nas situações em que estejam sob influência ou controle direto da organização. Em 
conformidade com a legislação, as avaliações são efetivadas através de elaboração e implantação dos 
laudos PPRA e PCMSO aplicáveis a todas as unidades (matriz e filiais) da empresa.

• Benefícios: seguro de vida em grupo, assistência funeral.

• Pesquisa de Clima: elaborada internamente, a pesquisa contou com a resposta de 170 colaboradores e o 
índice de satisfação geral ficou em 89,27%. 

• Parcerias: foram feitas parcerias com academias, parque aquático, restaurantes e escola de idiomas. 
Ações com baixo investimento financeiro, mas com impacto positivo aos colaboradores. 

• Day OFF: todo colaborador aniversariante do mês está liberado do expediente de trabalho no dia de seu 
aniversário ou qualquer outra data dentro do mês.

• Espaço de Convivência em todas as unidades, para que haja uma maior interação entre os colaboradores 
e entretenimento durante o horário de descanso.

• Campanha de vacinação contra o vírus da gripe: oferecida a todos os colaboradores do Grupo.

• Climatização da fábrica da Concepta em Santa Bárbara D’Oeste.

• Horário Flexível: aumentar a satisfação, a produtividade e a motivação dos colaboradores e, também, 
diminuir a operacionalização dos ajustes no sistema de ponto, proporcionando autonomia para adaptar 
a rotina de trabalho às necessidades de cada um.

• Workshop de Líderes: atualização da liderança, continuidade e acompanhamento da Academia de Líderes. 
Fundamental para o crescimento e aumento da produtividade, propicia que o líder reveja suas prioridades, 
habilidades e forma de atuar para que possa contribuir de uma forma mais efetiva na liderança de equipes 
e no alcance dos resultados.

• Avaliação de Desempenho: ter dados necessários para ampliar a percepção do superior e do indivíduo 
sobre si mesmo, facilitar a identificação de oportunidades de melhoria e orientar a elaboração de planos 
de ações em vários níveis, tanto individual quanto organizacional (geral, diretoria, área, departamento, 
setor, filial etc).

• Compensação: voluntariado. Estruturar o projeto para uma instituição e dar as diretrizes dos trabalhos 
a serem executados. Incentivar atuação social aos colaboradores, uma vez que perceberam que podem 
proporcionar à sociedade uma contribuição maior do que apenas doar dinheiro. Incentivar acreditando 
que, assim, estão aumentando o espírito de equipe e dando mais motivação e confiança para resolverem 
os problemas da empresa – o que gera maior respeito e admiração pela empresa em que trabalham, entre 
outros fatores.

• Treinamento e Desenvolvimento: um dos objetivos é preparar as pessoas (equipe) para maiores desafios 
no futuro, aumentando suas competências. Desenvolvimento de colaboradores, busca de cursos para 
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potencializar equipe, no que tange à atualização e capacitação técnica. Job Rotation: Desenvolver 
colaboradores em demais funções para backup. Treinamentos E-learning.

• Plano de Ação Pesquisa de Clima: atuar efetivamente nos itens mapeados na Pesquisa de Clima 2018, nos 
principais focos de problemas, melhorando o ambiente de trabalho.

• Academia de Línguas: desenvolver o colaborador e aumentar o capital intelectual da equipe.

• Avaliações quantitativa/qualitativa do ambiente de trabalho buscando garantir a integridade física do 
colaborador.

RESULTADOS:

• 100% dos colaboradores são representados por entidades sindicais do segmento químico, garantindo 
jornada semanal de 44 horas, acréscimo  de 50 a 110% para horas adicionais, benefícios de complementação 
de auxílio-doença, acidente do trabalho ou doença profissional, auxílio-creche, auxílio por filho excepcional, 
assistência em rescisões de contrato, seguro-desemprego, garantia a maternidade, estabilidade em 
serviço militar, estabilidade a empregados em vias de aposentadoria, estabilidade em caso de aborto 
involuntário, garantia de ferramentas e instrumentos de precisão para realização do trabalho, convênio 
com farmácias, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, 13° salário, ausências abonadas, 
licenças não-remuneradas, licença adoção, placas de aviso sobre risco e prevenção, equipamentos de 
proteção individual, treinamentos de segurança, entre eles combate a incêndio, campanhas educativas 
de saúde e proteção ao meio ambiente.

 
• 100% dos colaboradores são beneficiados com o Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, 

realizado através de negociação coletiva junto à comissão de empregados e sindicato da categoria, com 
indicadores e metas financeiras, metas de gestão produção, de gestão ambiental, de equipe e individuais.

• Subsídio de 90% das refeições a 100% dos colaboradores.

• 100% dos colaboradores têm à disposição assistência médica e odontológica extensiva aos dependentes.

• Garantia de transporte a todos os colaboradores com utilização de ônibus fretado, ônibus municipais e 
auxílio-combustível.

• Realização de Exames Médicos e Laboratoriais para colaboradores, conforme orientação do médico 
do trabalho.

• Programa Menor Aprendiz: contratação de nove jovens com idade entre 15 e 18 anos, através do Programa 
Menor Aprendiz em 2018. Fazem parte do programa estudantes da rede pública de ensino e que estejam 
cursando o ensino fundamental ou médio e pertencentes a famílias de baixa renda e moradores de 
regiões socialmente vulneráveis. 100% atendidos em todas as unidades do Grupo, de acordo com o plano 
de inclusão e normas trabalhistas.

• 100% dos colaboradores beneficiados com melhor conforto térmico na fábrica da Concepta Ingredients 
em Santa Bárbara D’Oeste.
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• Campanha de vacinação: realizada no dia 4 de maio de 2018, imunizando 234 colaboradores, em todas  
as unidades.

• Campanha do Agasalho: realizada em maio de 2018, em São Paulo e Santa Bárbara D’oeste. Os agasalhos 
arrecadados foram doados para a instituição Núcleo Cristão Cidadania e Vida (NCCV) em Apiaí, interior 
de São Paulo.

• Ação Copa do Mundo Golaço de Solidariedade: foi criado um álbum de figurinhas da Copa, onde os 
protagonistas eram os próprios colaboradores.  

o   Para adquirir o álbum, os colaboradores doaram 1 kg de arroz ou feijão. E para as figurinhas, 1 kg de 
alimentos não perecíveis (10 unidades para completar o álbum).

o   Número de alimentos arrecadados por unidade:
o   211 kg - PE
o   82 kg - CE
o   297 kg - SBO
o   340 kg - SP

o  O Grupo Sabará ajudou cinco instituições.

• Programa Jovem Aprendiz: o Grupo Sabará oferece a oportunidade do primeiro emprego. Para jovens 
com idades entre 14 e 24 anos, que devem estar cursando regularmente ou ter concluído o ensino 
médio. Além disso, também é necessário frequentar um curso de aprendizagem, pois entende-se que o 
desenvolvimento do jovem é um dos principais fatores para o crescimento econômico e cultural do país. 
Os jovens são efetivados e galgam uma linda trajetória dentro da Sabará. Hoje, temos profissionais que 
iniciaram como jovem aprendiz e possuem uma carreira estabelecida.

• Programa de Inclusão Social (PCD) - 100% da cota atendida.
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MEIO AMBIENTE - 

Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

Princípio 8: Realizar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental;

Princípio 9: Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não agridem o meio ambiente.

Para o Grupo Sabará, oferecer produtos de qualidade alinhados a práticas sustentáveis é um desafio e um 
compromisso. A empresa trabalha com foco em inovação e sustentabilidade, e defende a obtenção do lucro 
por meio de práticas que valorizem o desenvolvimento social e o uso inteligente dos recursos naturais, 
contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, o meio ambiente ocupa, cada 
vez mais, um lugar especial nos projetos da empresa, desde a etapa do planejamento até a execução.

O Grupo Sabará reforça sua responsabilidade corporativa por meio de diversos compromissos institucionais, 
ambientais, de livre concorrência, de respeito aos consumidores, de combate à corrupção e de respeito aos 
direitos humanos.

Além disso, a empresa busca estar em total consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
Política Nacional sobre Mudança do Clima e a Lei Anticorrupção, mantendo em dia todas as suas licenças e 
autorizações de funcionamento e operação, tendo em vista sua atividade de produção de químicos destinados 
a diversos setores, bem como aplicando logística reversa para reaproveitar embalagens e cilindros de cloro, 
o que, além de mitigar impactos ambientais, reduz custos e uso de matéria-prima pela empresa. No mesmo 
sentido, o Grupo Sabará possui uma gestão de eficiência energética, hídrica e de carbono, estabelecendo 
metas de consumo de água e energia e reciclagem, bem como a implantação de novos sistemas de produção 
e transporte que provoquem menor emissão de gases geradores de efeito estufa.

A unidade de negócio Concepta Ingredients incentiva cadeias agroflorestais e extrativistas que valorizem 
a floresta em pé e forneçam alternativas viáveis de produção e obtenção de renda para as comunidades 
produtoras, por meio do trabalho com produtos de origem na sociobiodiversidade, evitando assim o 
desmatamento e a consequente emissão de gases do efeito estufa.

O pipeline de produtos da Concepta Ingredients alia inovação e desenvolvimento com responsabilidade 
socioambiental, considerando a utilização de insumos da biodiversidade, com rastreabilidade, certificações 
de origem, manejo correto dos recursos naturais e remuneração adequada e justa às cadeias envolvidas, 
priorizando comunidades tradicionais que realizem extrativismo ou sistemas agroflorestais. Dessa forma, a 
Concepta vem buscando soluções que sejam funcionais tanto para a saúde humana como para a do planeta.

A fim de iniciar um diagnóstico sobre o perfil das emissões de gás carbônico na empresa, realizamos o Inventário 
de Emissões em nossas operações ano-base 2018. Avaliamos o escopo 1, 2 e 3 (atendido parcialmente, mas 
que será expandido nos próximos anos). O total apurado foi de 2.024 tCO2e. dos quais 93% refere-se ao 
escopo 3, que trata de outras fontes indiretas de gases de efeito estufa decorrentes de transporte de cargas 
ou insumos do processo produtivo da empresa. Entendemos essa como a primeira etapa para que o Grupo 
Sabará estabeleça políticas em relação ao clima.
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A unidade de negócio Beraca foi premiada em 2º lugar, na Categoria Organização com Fins Lucrativos, pelo 
trabalho realizado no Programa de Valorização da Sociobiodiversidade, na primeira edição do Prêmio ODS 
Brasil, iniciativa do Governo Federal.

POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES: 

• Caring for Climate: plataforma do Pacto Global da ONU, criada em 2007. As empresas signatárias 
consideram o tema “Clima” fundamental e desejam assumir a liderança nas discussões e na busca por 
soluções relacionadas às mudanças climáticas.

• União para o BioComércio Ético (UEBT): em 2010, a Beraca Ingredientes Naturais foi reconhecida como 
membro da União para o BioComércio Ético (UEBT), associação internacional que promove o comércio 
ético de ingredientes originários de biodiversidade.

• FSSC 22000 (Política de Segurança de Alimentos): a Concepta Ingredients está comprometida e engajada 
a fornecer produtos seguros e de qualidade que atendem aos padrões da empresa, dos clientes e as 
exigências legais nacionais e internacionais. Dessa forma, baseia sua política de segurança de alimentos 
nas Boas Práticas de Fabricação de Alimentos e na Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC). 

• Certificações orgânicas: as unidades Beraca e Concepta Ingredients possuem produtos certificados 
segundo os regulamentos de certificação orgânica brasileiro, europeu e norte-americano, garantindo assim 
que os produtos são livres de insumos químicos e sintéticos e organismos geneticamente modificados. 

• Adesão ao Origens Brasil®: visa atestar a transparência e a rastreabilidade da cadeia produtiva 
das unidades Beraca e Concepta. Por meio da parceria, será possível identificar qual é a comunidade 
responsável pelo insumo, a localização e, até mesmo, o número de pessoas beneficiadas e a porcentagem 
paga pelo produto acima do preço local.

• Fomento à cadeia de fornecedores da sociobiodiversidade: seja para melhoria de processos relacionados 
à produção ou para adequação a certificações, a Concepta estreitou a relação com fornecedores de 
produtos da biodiversidade, compartilhando expertise, aportando recursos e incentivando modelos 
sustentáveis de produção na ponta.

• GVCes e iniciativas empresariais: a empresa realizou um estudo de caso com a iniciativa Tendências em 
Serviços Ecossistêmicos do GVCes, onde desenvolvemos estratégias e ferramentas destinadas à gestão 
empresarial de impactos, dependências, riscos e oportunidades relacionados a serviços ecossistêmicos. 

• Chlorine Institute: associação formada por empresas e entidades envolvidas na produção, distribuição 
e utilização segura dos produtos cloro, soda cáustica, hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, cloreto de 
hidrogênio e hidróxido de potássio. Em função das características do cloro e de sua larga utilização, 
principalmente no tratamento de água, a promoção e divulgação de boas práticas de segurança e controle 
ambiental têm sido os focos principais da entidade.
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• Prodir (Associquim): Processo de Distribuição Responsável baseado no RDP (Responsible Distribution 
Process) da NACD (National Association of Chemicals Distributors). A certificação conquistada pelo 
Grupo Sabará consiste em um conjunto de princípios que visam melhorias nos processos, através de boas 
práticas nos quesitos de saúde, segurança, qualidade e meio ambiente.

• ISO 14001 E ISO 9001: as certificações ISO 14001 e ISO 9001 foram recebidas pela unidade Itapissuma 
em 2015. Todas as demais unidades também devem ser submetidas à certificação no futuro. A norma 
tem como objetivo manter um desempenho ambiental correto, por meio da conformidade com diferentes 
aspectos, além de incorporar sistemas de gestão para melhorar continuamente o desempenho ambiental 
da empresa.

• Reaproveitamento de resíduos sólidos chamados de “Lixo”: os resíduos sólidos são materiais sólidos 
ou semissólidos considerados sem utilidade, supérfluos ou perigosos. Os resíduos são gerados pelas 
atividades humanas, sendo provenientes das residências, industrias, hospitais, comércios, serviços de 
limpeza urbana e agricultura.

• Diálogos e interação com os demais órgãos governamentais, políticas públicas e regulatórias:
o   IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.

o   CNI/MMA - Reuniões do setor empresarial dos Diálogos sobre Biodiversidade para construção de uma 
estratégia brasileira para 2020. Os Diálogos têm como objetivo nacionalizar as metas da Convenção 
da Diversidade Biológica (CDB), criando as metas brasileiras para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade até 2020.

o  CGEN - Conselho Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 
Associado: acompanhamento de medidas necessárias para a regularização e adequação das atividades 
de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, bem como todos demais atos 
relacionados ao uso e obrigações relativas ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 
Conhecimento Tradicional Associado (SisGen).

o    Global Business and Biodiversity Forum - 14a Conferência das Partes da ONU (Biodiversidade), realizada 
no Egito: evento organizado pelas Nações Unidas e que contou com a participação de representantes 
das unidades de negócio Beraca e Concepta, nos painéis de discussão sobre Biocomércio e Indústria.

o   Pacto Global - Participação no plano estratégico do Comitê Brasileiro do Pacto Global, prevendo a 
implementação dos ODS na estratégia dos negócios.

• Diálogos com associações de classe e órgãos de fomento à pesquisa e inovação:
o   ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

o   ABNT - Comissão de Estudo de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto.

o   ABICLOR - Participação atuante na Comissão de Manuseio e Transporte de Cloro (CMT) e Grupo de 
Trabalho Projeto para norma de válvulas para cilindros de cloro (GT).

o   FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos.
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• Como representante da Associquim, o Grupo Sabará também participou de reuniões mensais na Sub-
Comissão de Estudos e Prevenção de Acidentes no Transporte de Produtos Perigosos da região de Paulínia, 
da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes de São Paulo. Lá, são avaliados e analisados 
acidentes e medidas preventivas, além de sugestões de melhorias de vias e sinalizações. Nessas reuniões, 
participam organizações como Cetesb, Polícia Rodoviária, ABNT, Defesa Civil, ANVISA, concessionárias 
de rodovias, entre outras.

• Colaborador representante no Grupo de Trabalho Alimentos e Agricultura da Rede Brasil do Pacto Global.

• Colaborador representante no Grupo de Trabalho Água da Rede Brasil do Pacto Global.

RESULTADOS:

• Indicadores de consumo de energia, volume de água captada e resíduos gerados pelas operações do 
Grupo Sabará (dados consolidados das unidades de Santa Bárbara D’Oeste, Goiás, Ceará e Pernambuco):

o  Redução do consumo equivalente de energia - 18%.

o  Redução do consumo de água captada - 6%.

o  Redução do resíduo sólido descartável - 84%.

o  Redução a zero do resíduo sólido perigoso gerado.

o  Aumento de 8% para 10% da utilização de biodiesel na frota das empresas parceiras.

CÁLCULO 1 CÁLCULO 2 INDICADOR UM 2015 2016 2017 2018

= 7.1 / 6.1 = 23 Consumo de energia elétrica (kwh/ton) KWH/TL 14,58 14,60 11,86 11,27

= 7.2 / 6.1 = 24 Volume de água captada (m3/ton) M³/TL 0,44 0,32 0,30 0,30
= 2.C.2 + 2.C.3 NI Resíduo perigoso gerado KG 8.673,00 12.434,00 0,00 0,00

= 2.C.5 = 17
Resíduo perigoso produzido/gerado 
pelo cliente e descartado pela 
empresa

KG 0,00 0,00 0,00 0,00

= 2.C.4 = 16
Resíduo sólido não perigoso gerado 
material reciclável/reutilizável

KG 57.386,00 63.170,00 42.473,00 51.625,85

= 2.C.1 = 13
Resíduo sólido não perigoso gerado 
descartável

KG 36.240,00 23.520,00 10.530,00 10.003,50

= 2.C.3 = 15 Resíduo sólido perigoso descartável KG 2.115,00 10.742,00 1.693,00 1.625,28

= 2.C.2 = 14
Resíduo sólido perigoso gerado
reciclável/reutilizável

KG 6.558,00 1.692,00 0,00 0,00

Info Produção = 25
Volume de efluente líquido
descartado

M³ 0,00 0,00 524,75 401,75

Info Logística = 26
Média de utilização de Biodiesel na 
frota das empresas parceiras

% 8% 8% 10% 10%

• Otimização das Rotas - Junção da Rota de São Paulo com a Rota de Amparo.

• Impacto direto na vida de 6 mil trabalhadores rurais, extrativistas e povos indígenas.
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• Depósito de duas patentes de produtos que usam insumos da biodiversidade, orgânicos e processados 
com tecnologia própria, com alto valor agregado.

• 75% dos fornecedores da linha Óleos Exóticos da Concepta Ingredients são certificados orgânico.

• 237 hectares de floresta nativa certificada orgânica por incentivo direto da Concepta.

• 295 produtores rurais envolvidos diretamente no processamento e coleta das cadeias de valor da 
Concepta em 2018.

• 9% do portfólio da Concepta é certificado orgânico.

• O setor de regulatórios vem desenvolvendo, junto com os colaboradores da unidade de Itapissuma, boas 
práticas e melhorias na unidade, onde foram levadas em considerações as variáveis como:

o   Conscientização dos colaboradores na redução e reaproveitamento dos resíduos.

o   Palestra e treinamento na educação ambiental para os colaboradores.

o  Gerenciamento de resíduo de forma abrangente de todos os aspectos e prováveis impactos no 
atendimento ao SGI - Unidade Itapissuma.

• Com o reaproveitamento dos resíduos (madeira), a ação nos trouxe três benefícios:
o    Redução do custo (com o gerenciamento do resíduo coleta, transporte e destinação final adequada). 

O resíduo irá virar biomassa para aquecimento de caldeira.

o   Aquisição de ativos (redução na compra de estantes para arquivar os documentos).

o    Organização do local com a guarda dos documentos, facilitando a busca e identificação dos mesmos.

• O reaproveitamento do Tanque forneceu local adequado para:
o    Treinamentos em atendimento a NR-33.

o   Realização de simulados de emergência.

o    Treinamento aos operadores para lavagem e descontaminação das carretas com cloro.

o   Atendimento a ISO 14001:2015.
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O Grupo Sabará continua realizando avanços anuais sobre a estruturação da empresa e em práticas de 
governança corporativa, com o objetivo de melhorar o processo de tomada de decisão e garantir o crescimento 
dos negócios a longo prazo, sempre comprometida com o combate à corrupção em todas as formas, incluindo 
extorsão e suborno.

Qualquer tentativa de fraude ou obtenção de vantagem indevida, para fins particulares, ou que extrapolem 
os limites legais e a Missão e os Valores do Grupo Sabará, são práticas corruptas e estão proibidas a todos os 
funcionários e colaboradores da empresa.

A responsabilização do Grupo Sabará não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes, 
administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe da prática.

A empresa conta com um Comitê de Compliance, composto por dois membros da Diretoria da empresa e dois 
colaboradores, indicados pelos diretores e escolhidos pelos presidentes.

CONTRA A CORRUPÇÃO -

Princípio 10: As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão 
e suborno.

POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES: 

• Plano de Governança Corporativa.

• Revisão anual de políticas internas como base para construção do Manual de Integração e Manual de 
Compliance, que confirma o nosso compromisso de defender o que acreditamos, seguindo uma postura 
responsável, ética, transparente e de respeito mútuo. É aplicável a todos sem exceção. Contém as 
principais condutas que orientam o nosso dia a dia e as relações na empresa.

• O Manual de Compliance do Grupo Sabará consolida a forma de atuação do Grupo até o momento, 
trazendo todas as políticas corporativas e formas de controle interno de conduta e integridade. Com 
ele, a empresa reúne, em um só documento, as políticas internas existentes, as normas nacionais e 
internacionais, orientações de conduta, atualizações das políticas internas em relação às futuras leis de 
proteção à integridade intelectual e de anticorrupção, consolidando um estilo Grupo Sabará de conduta.

• Os compromissos corporativos foram reforçados em workshops com as lideranças de todas as divisões, 
assim como na SIPAT, fornecendo orientação permanente às lideranças dos compromissos envolvendo 
questões de conduta.

•  Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção - Criado em 2006 pelo Instituto Ethos, UniEthos 
(Formação e Desenvolvimento da Gestão Socialmente Responsável), Patri Relações Governamentais & 
Políticas Públicas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud),  Escritório  das  Nações  
Unidas  Contra  Drogas  e  Crime (UNODC) e pelo Comitê Brasileiro do Pacto Global. A iniciativa é 
fruto da constatação de que o Brasil não deve continuar pagando o custo social, econômico e político 
provocado pelos sucessivos casos de corrupção que acontecem no País.
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• Colaborador representante no Grupo de Trabalho Pacto Anticorrupção do Pacto Global.

• Treinamento de Compliance direcionado ao público interno.

• Divulgação do Manual de Compliance no site da empresa.

• Criação do Canal de Denúncia para o público interno e externo, disponível via BPM (sistema de 
Gerenciamento de Processos de Negócio) e site do Grupo Sabará. 
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• Campanha ODS e o Setor Empresarial – Rede Brasil do Pacto Global da ONU

O objetivo da campanha é engajar os públicos interno e externo e mobilizar a rede de relacionamento do Grupo 
Sabará para a Agenda de 2030 na adesão dos ODS em suas ações. Todo o conteúdo e layout dos materiais 
foram desenvolvidos pela Rede Brasil do Pacto Global e a campanha está sendo realizada simultaneamente 
por várias empresas que fazem parte da Rede Brasil. Cada material divulga um dos ODS.

Envio de dezessete comunicados, por meio do “Acontece na Sabará” aos colaboradores do Grupo e também 
disponibilizados na intranet, além da divulgação nas redes sociais Facebook e Linkedin.  A divulgação dos 
ODS também está sendo realizado por meio da TV Corporativa.

PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO - 
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METAS PARA 2020
• Admissão de membro independente ao Conselho de Administração - 2020.

• Estruturação da holding familiar e patrimonial - 2020.

• Plano Sucessório - 2020.

• Comitês de apoio ao Conselho de Administração - 2020.

• Extensão e divulgação do Manual de Compliance à rede de fornecedores, iniciando-se pelas transportadoras 
- 2019/2020.


