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SOBRE
INTRODUÇÃO
Elaborado pela primeira vez, o nosso Relatório de Sustentabilidade foi 
construído com base nas boas práticas de governança corporativa e também por meio de
 princípios considerados de extrema importância para a empresa, como ética, transparência e 
responsabilidade. O principal objetivo deste 
documento é apresentar, para as partes interessadas, nossas ações e 
resultados alcançados no ano de 2021 com base nos nossos temas materiais identificados pela 
primeira vez. 

De forma inicial, este relatório anual apresenta o detalhamento da identificação dos Temas 
Materiais e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que estamos contribuindo diret-
amente. Posterior a isso, apresentamos a nossa Política de Sustentabilidade, também estruturada 
pela primeira vez. Por fim, apresentamos a nossa empresa e as nossas ações rumo a uma socie-
dade mais sustentável. Apesar de já desenvolvermos uma série de ações, sabemos que ainda 
temos um longo caminho a trilhar e estamos dispostos a isso. 

Ao longo deste Relatório, indicamos os códigos vinculados ao Global Reporting Initiative (GRI) que 
estamos reportando. Entre a numeração 2-1 e 2-30, apresentamos os conteúdos gerais definidos 
pela norma. As numerações 3-1, 3-2 e 3-3 são referentes aos temas materiais. E partir da 
numeração 300, são abordados os conteúdos específicos de acordo com cada tema material. A 
listagem completa dos indicadores GRI está descrita no Sumário remissivo, ao final deste
documento. 

Esperamos que vocês gostem e tenham todos uma ótima leitura. 

Dúvidas, comentários ou sugestões podem ser encaminhados para brisa@ecobrisa.com 

GRI 2-2 | 2-3 | 2-16 | 2-25 | 2-26
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GRI 2-11 | 2-22
MENSAGEM DA LIDERANÇA
A Brisa desde sua concepção em 1997 e início 
das atividades em 26 de novembro de 1999, 
construiu sua planta industrial dentro de moldes 
sustentáveis. Todas as instalações
internas da Unidade produtiva possuem sistema 
de captação dos solventes, utilizados no
processo, que são transferidos ao pátio que 
abriga a destilação deste solvente, para o 
reaproveitamento, seja do solvente, seja da água 
utilizada. Tanto a área de destilação, quanto a de 
tancagem das soluções de água e solvente e 
depósito dos resíduos, estão totalmente isoladas 
do lençol freático através de manta de con-
tenção, que garante de forma absoluta sua não 
contaminação. Todos os resíduos sólidos 
gerados no processo são segregados, ordenados 
e destinados por fornecedores certificados para 
esta operação. Também foi construído um 
tanque de contenção para depósito da água da 
chuva, oriundo dos telhados para 
reaproveitamento. Somos uma empresa que 
não transfere seu efluente industrial para o 
meio ambiente e perdas acontecem tão 
somente em pequeníssima escala por 
evaporação.

Há uma preocupação sumária, que se faz válida 
e se aprimora ano após ano. Nos últimos anos 
criamos internamente um sistema de 
aproveitamento da água dos chuveiros, para 
higienização e limpeza, instalação estratégica de 
telhas transparentes para aproveitamento da 
luz solar, aquisição de compressor verde para 
atendimento às demandas industriais e de 
pacotes de energia elétrica proveniente de 
fontes renováveis.
Grande parte dos produtos concebidos contém 
fibras provenientes de fontes renováveis em 
percentuais entre 30% e 81%. 
Toda a perspectiva estratégica da companhia 
abrange os conceitos sustentáveis, econômicos 
e sociais. Entendemos que a consolidação de um 
futuro promissor é sustentada pelo 
compromisso com as gerações futuras, 
transparência e fidelidade aos nossos clientes e 
atitude para renovação.

José Claudio Blos
Diretor Geral 
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TEMA
MATERIAIS
Para que pudéssemos construir nosso Relatório de 
Sustentabilidade, nossa política de sustentabilidade 
e revisitar o nosso planejamento estratégico com 
foco em sustentabilidade, desenvolvemos, pela 
primeira vez, nossa materialidade. Para isso, 
elaboramos um formulário online contendo os 
principais temas materiais utilizados por empresas 
renomadas do setor e enviamos para diversas partes 
interessadas. Consultamos colaboradores, clientes, 
fornecedores e prestadores de serviços para 
verificar quais temas eles consideram essenciais na 
Brisa. As formas de consulta e engajamento foram, 
principalmente, e-mail e por meio de nossas redes 
sociais. 

Apesar de termos tido um retorno baixo, apenas 48 respondentes, conseguimos verificar que as 
temáticas em destaque eram muito parecidas com aquelas que já vínhamos trabalhando 
internamente, principalmente as questões ambientais, em função de já termos mapeado todos os 
nossos possíveis impactos positivos e negativos. Para o próximo ciclo, o objetivo é também mapear 
a dimensão social. 

Para os próximos anos queremos aumentar o engajamento com os nossos stakeholders. 
Acreditamos que um contínuo processo de abertura de diálogo com eles pode gerar diversos 
benefícios para todos. Stakeholders internos e externos são essenciais na nossa jornada ESG.

Além disso, aproveitamos os resultados alcançados e também realizamos benchmarking com 
empresas do setor e com a plataforma SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Os temas 
materiais foram consolidados e validados pela alta administração da empresa. 

GRI 2-12| 2-29|2-14| 3-1| 3-2| 3-3
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POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE
A Política de Sustentabilidade da Brisa Industria de Tecidos Tecnológicos SA. estabelece premissas e 
governança para a sustentabilidade corporativa, fornecendo diretrizes que impulsionam o valor da 
sustentabilidade em todos os níveis da empresa, garantindo que o tema esteja presente na cultura da 
Companhia e seja considerada nos processos decisórios. A Política proporciona o alinhamento entre o 
foco estratégico e o compromisso permanente com o tema da sustentabilidade, e define compromis-
sos, dando embasamento a nossa visão de sustentabilidade empresarial.

A Política de Sustentabilidade da Brisa Indústria 
de Tecidos Tecnológicos SA. é sustentada por 
3 (três) pilares fundamentais identificados pela 
empresa, junto de ações efetuadas que a 
mantém forte e sustentam todo o processo 
(ambiental, social e econômica).

Pilar Ambiental

• Reduzir a geração de resíduos, 
seja por reaproveitamento ou 
doação em projetos sociais.

• Reduzir o consumo de energia 
elétrica, através da cogeração 
de energia solar.

• Reduzir o uso de empilhadeiras 
a gás.

ODS 6 – Água Potável e 
Saneamento

ODS 7 – Energia Limpa e 
Acessível

ODS 12 – Consumo e Produção 
Responsáveis

Pilar Econômico

• Mensurar e monitorar os 
indicadores de resultados 
econômicos.

• Buscar a redução de perdas 
processuais e melhorar a 
eficiência no uso de 
matérias-primas.

• Racionalizar o uso do gás 
natural.

ODS 16 – Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes

Pilar Social

• Manter uma relação decente e 
justa com todos seus trabalhadores, 
com base no respeito da 
diversidade e promoção da inclusão, 
segurança, cordialidade, confiança, 
respeito, conduta digna, honesta e 
ética;

• Buscar novas parcerias com 
ONG´s que visem o desenvolvimen-
to humano.

ODS 1 – Erradicação da Pobreza

ODS 3 – Saúde e Bem-estar

ODS 4 – Educação de Qualidade

ODS 8 – Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico



8

2021
DESTAQUES
Nosso Primeiro Relatório de Sustentabilidade

Elaboração da Nossa Política de Sustentabilidade

Temas Materiais Identi�cados pela Primeira Vez

Iniciamos o processo de Certi�cação Origem Sustentável

NOSSA ESTRATÉGIA

100% dos Nossos Produtos Fabricados Por Nós

Produtos Concebidos com Fibra Renovável

NOSSAS AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

100% dos Nossos Produtos Fabricados Por Nós

Recuperação de 97% do E�uente Industrial

Primeiro Inventário de Gases de Efeito Estufa

Alta Diversidade em Cargos de Gerência

Atingimos a meta de PCD’s



SOBRE
A BRISA

Em 1999, quando surgiu na cidade de Simões Filho/BA, já 
estava definido qual seria o papel da brasileira Brisa no 
mercado: operar de forma responsável e com
mentalidade inovadora em todas as etapas da produção 
de laminados de poliuretano.

O posicionamento arrojado foi determinante já no 
projeto construtivo da planta industrial. Com mais de 13 
mil metros quadrados, próximo ao Aeroporto 
Internacional de Salvador, o complexo otimiza a logística 
e pode produzir 10 milhões de metros anuais de 
laminados de poliuretano. É uma das mais modernas 
estruturas da América Latina. Além disso, a empresa 
ainda conta com um laboratório de pesquisa e desen-
volvimento na cidade de Campo Bom no estado do Rio 
Grande do Sul. 

Missão 
Ser referência mundial na fabricação
de produtos inovadores alternativos ao 
couro, com excelência em design e 
performance, de forma competitiva 
e responsável.

Nossos Valores
Responsabilidade Social;

Responsabilidade com o Meio Ambiente;

Ética nas Ações;

Respeito aos Clientes, Parceiros e Colaboradores;

Prática da Melhor Tecnologia;

Inovação Constante e Sustentabilidade.Visão
Até 2022, ser líder no mercado n
acional de produtos alternativos ao couro.

9
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Em 1999, quando surgiu na cidade de Simões Filho/BA, já 
estava definido qual seria o papel da brasileira Brisa no 
mercado: operar de forma responsável e com
mentalidade inovadora em todas as etapas da produção 
de laminados de poliuretano.

O posicionamento arrojado foi determinante já no 
projeto construtivo da planta industrial. Com mais de 13 
mil metros quadrados, próximo ao Aeroporto 
Internacional de Salvador, o complexo otimiza a logística 
e pode produzir 10 milhões de metros anuais de 
laminados de poliuretano. É uma das mais modernas 
estruturas da América Latina. Além disso, a empresa 
ainda conta com um laboratório de pesquisa e desen-
volvimento na cidade de Campo Bom no estado do Rio 
Grande do Sul. 

Apresentar alternativas que incorporem novas funcionalidades
e causem baixo impacto ao meio ambiente é o pensamento 
que nos guia. Inovar, na Brisa, é fazer mais e melhor com menos.

Investindo no crescimento contínuo e nas boas práticas de gestão, 
conseguimos desenvolver tecnologias e processos disruptivos para 
criar soluções e produtos que atendam os diversos setores da 
sociedade,  proporcionando crescimento para a empresa 
e seus acionistas.

Nossa Estratégia
Ser futuro no presente!

Industrial - Recuperação de Solventes
Produzir sem destruir!

O processo produtivo da Brisa utiliza métodos mais limpos e 
responsáveis para com o meio ambiente. Cerca de 97% dos solventes 
usados na produção  são recuperados, reprocessados através de uma 
planta de destilação e reutilizados, formando um circuito pratica-
mente fechado. Além disso, toda a área onde é armazenado o solvente 
possui uma bacia de contençãocom o objetivo de evitar contaminação 
do solo em decorrência de algum vazamento acidental.

Núcleo Tecnológico
Portal para novos tempos!

O futuro e a inovação estão absolutamente conectados aqui. A partir 
de um moderno laboratório de desenvolvimento na planta da Bahia e 
outros dois centros avançados de pesquisa na Itália e na Ásia, nossos 
de engenheiros  e técnicos se dedicam ao estudo das novas tendên-
cias e tecnologias. Desenvolver  produtos e serviços com olhar no 
futuro e criar soluções inovadoras que agreguem 
funcionalidade e proporcionem baixo impacto no meio ambiente são 
nossos objetivos centrais.
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A Brisa vem trabalhando continuamente no desenvolvimento de boas práticas para contribuir com 

um futuro melhor para todos. Encontrar formas de reduzir nosso impacto no meio ambiente faz 

parte das nossas ações diárias. Acreditamos que desenvolvimento e meio  ambiente podem 

caminhar juntos e cabe a cada um fazer a sua parte na busca do uso equilibrado dos recursos 

naturais. Nós estamos fazendo a nossa parte!

Laboratório Controle de Qualidade
Qualidade de ponta a ponta!

Qualidade é um tema levado muito a sério na Brisa. Para isso 
a empresa dispõe de um equipado laboratório de testes 
físicos que segue as orientações das normas SATRA e ABNT, 
dedicado ao controle de qualidade de toda a cadeia produtiva, 
desde as matérias primas recebidas até a concepção dos 
produtos. Temos o compromisso de controlar e testar
 100% dos lotes produzidos, reduzindo a probabilidade de não 
conformidades saírem da empresa.

Gestão Comercial
Inteligência aplicada

A Intexco é a responsável pela gestão comercial da Brisa. Ela é quem 
define as estratégiase políticas comerciais e o gerenciamento dos 
canais de distribuição. Entre as suas atividades, estão a prospecção e 
gestão de mercados e clientes, assim como a definição de planos para 
o atingimento das metas estabelecidas. Com uma equipe própria de 
vendedores, representantes comerciais e técnicos especializados
 em cada segmento, a Intexco preza pela excelência dos seus serviços 
e soluções comerciais, sempre com foco no cliente e nas suas 
necessidades.
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BRISA
PRODUTOS
Produção 100% Brisa. Não terceirizamos nenhum processo industrial.
Somos uma empresa fabricante de artefatos de calçados à base de laminado de poliuretano (PU). 
Trabalhamos no fornecimento de produtos para calçados de segurança, representados pela Linha 
Nanopelle Safety; calçados esportivos, através das linhas Ecofusion, Nanopelle Sport e Ecopelle 
Sport, e; calçados de moda, com as linhas de produtos Ecowear, Ecoline, Ecoflex, Ecoform e Ecopelle. 
Todos os nossos produtos são livres de substâncias restritas, seja por não contê-las ou por contê-las 
em valores extremamente baixos em relação às concentrações máximas permitidas.

BRISA SAFETY
NANOPELLE SAFETY é tecnologia Brisa desenvolvida 

exclusivamente sobre microfibras para o segmento de 

Segurança. A Brisa se especializou no desenvolvimento 

de produtos para os segmentos de segurança. Ela 

oferece uma ampla gama de microfibras em diferentes 

espessuras e acabamentos, todos certificados de 

acordo com as normas ISO 20345 / 20346 / 20347.

Alta qualidade e propriedades especificas para cada 

tipo de uso, a linha Nanopelle Safety possui inúmeras 

características que a tornam referência no mercado.

12



BRISA SPORT 
A linha BRISA SPORT oferece uma ampla gama de 

produtos e soluções prontas ou que podem ser cus-

tomizadas para atender os padrões de performance 

exigidos. São Microfibras, Filmes de TPU, Camurças 

Sintéticas e Bases Coaguladas de alto desempenho 

para atender todos os padrões físicos e de substâncias 

restritas exigidos por um segmento em constante 

evolução.

BRISA TREND
BRISA MODA é referência em inovação, qualidade e 

sustentabilidade. Os produtos agregam 

funcionalidade, durabilidade e conforto em forros e 

cabedais para diferentes aplicações e construções. 

Além disso, possui uma equipe de pesquisa sempre 

antenada nas novas tecnologias e tendências, 

oferecendo ao mercado os últimos lançamentos do 

mundo da moda.

Produtos e soluções para atender os mais altos 

padrões de desempenho.
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Inspire-se e crie infinitas possibilidades com os últi-
mos lançamentos para cabedais e forros que a Brisa 
oferece.

A Brisa conta com um setor de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de novos projetos em que profissionais estão 
dedicados a desenvolver programas e projetos inter-
nos e externos, envolvendo, inclusive, parceiros exter-
nos. Atualmente, este setor visa desenvolver produtos 
voltados para produtos biodegradáveis, conforme a 
necessidade do mercado.

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
Todos os produtos novos a serem inseridos no portfólio de vendas, antes passam por um processo 

de implementação, onde incialmente é feita uma placa de simulação em laboratório de Engenhar-

ia. Em seguida, é efetuado um experimental em processo que corresponde ao piloto. Este piloto 

passa pelas etapas de avaliação sensorial e testes de resistência física em laboratório para emissão 

de laudo técnico. Após isto, se aprovado comercialmente, o produto é submetido a uma reunião de 

conciliação que visa apresentar o artigo para todos envolvidos de sua cadeia produtiva e todos os 

parâmetros e considerações do produto. A primeira produção efetuada ocorre com o acompanha-

mento técnico da Engenharia e também passa por todas as avaliações e testes, tal qual, o piloto 

experimental, para comprovação de conformidade. Todas as resinas, aditivos e pigmentos utiliza-

dos são estrategicamente incorporados, levando em consideração as suas possibilidades de desti-

lação em nossa planta e sua conformidade em relação às concentrações de substâncias restritas.
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BRISA
GOVERNANÇA
Estamos comprometidos com a governança corporativa responsável. Nossa estrutura permite viver 
nossa Visão e Valores. 

ODS 16 – Paz, Justiça 
e Instituições Eficazes 

Toda a nossa gerência recebe remu-
neração compatível com o mercado 
de trabalho e também de acordo 
com as responsabilidades de cada 
um. O mesmo se aplica aos nossos 
colaboradores em nível tático e 
operacional. Todos os anos as nossas 
remunerações passam por avaliação 
buscando os reajustes necessários.

15

GRI 2-9| 405-1

Tema Material
A Brisa é uma empresa de grande porte. 
Como forma de organização, a empresa 
possui a definição de um organograma 
em que define uma estrutura de gestão 
e de reporte. 
Este organograma é de livre acesso
interno e está sendo divulgado pela 
primeira vez, junto a este Relatório de 
Sustentabilidade. Além disso, há um 
procedimento estabelecido para revisão 
periódica da arquitetura organizacional. 

Atualmente a Brisa conta com uma Direto-
ria, um Conselho Fiscal e duas Gerências, 
uma Administrativa e outra Industrial. Na 
Gerência Administrativa, setores como 
Recursos Humanos, Financeiro, Tecnologia 
da Informação, Segurança, Suprimentos e 
Expedição fazem parte. Já na Gerência 
Industrial, questões operacionais são 
encontradas, tais como: Qualidade, Pesqui-
sa e Desenvolvimento, Acabamentos, Espal-
matura, dentre outros. 

Entre os nossos cargos de gerência, 
37% são ocupados por mulheres e 
46% são negros ou pardos. Esta 
diversidade nos permite um grande 
intercâmbio de ideias e experiências 
enriquecendo a 
empresa dia-a-dia.

ODS Envolvidos

Combate à corrupção

Práticas justas de trabalho

Privacidade do cliente

Segurança do Cliente

DIRETORIADIRETORIA

CONTROL/CONTABIL (5)CONTROL/CONTABIL (5)

GERÊNCIA INDUSTRIAL - 1GERÊNCIA INDUSTRIAL - 1GERÊNCIA ADM. FIN - 1GERÊNCIA ADM. FIN - 1

RH/SEG. MA
(6)

RH/SEG. MA
(6)

FINANC/IMPORT
(5)

FINANC/IMPORT
(5)

TECNOLOGIA INFORMAÇÃO 
(2)

TECNOLOGIA INFORMAÇÃO 
(2)

PPCP
(4)

PPCP
(4)

SUPRIMENTO
(6)

SUPRIMENTO
(6)

EXPEDIÇÃO
(3)

EXPEDIÇÃO
(3)

ACABAMENTO 
(17)

ACABAMENTO 
(17)

ESPALMATURA  
(49)

ESPALMATURA  
(49)

COAGULAÇÃO 
(10)

COAGULAÇÃO 
(10)

REVISÃO 
(10)

REVISÃO 
(10)

MANUTENÇÃO 
(7)

MANUTENÇÃO 
(7)

QUALIDADE
(6)

QUALIDADE
(6)

P&D 
(4)

P&D 
(4)

DESTILAÇÃO 
(2)

DESTILAÇÃO 
(2)

UTILIDADES 
(3)

UTILIDADES 
(3)



CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Ética e Conduta da Brisa trata-se de um 
conjunto de regras e princípios que servem para 
evidenciar e reforçar os valores éticos, a identidade 
organizacional e os fundamentos básicos que orientam 
a condução de suas atividades. Cada item possui 
diretrizes que devem ser observadas e respeitadas no 
andamento das ações internas e externas da Brisa e das 
pessoas que a representa, ou seja, por todos os sócios, 
diretores, membros do Conselho Administrativo e 
Fiscal, gestores, funcionários, estagiários, fornecedores 
e prestadores de serviço. Para que isso seja reforçado 
internamente, realizamos diversos workshops sobre 
sustentabilidade. 

A Brisa preza pela sua reputação e integridade e as 
considera como ativo valioso e vital para o seu sucesso. 
Assim, espera de seus colaboradores a responsabilidade 
na condução das suas atividades sob o compromisso 
com os mais elevados padrões de ética e integridade, 
agindo em consonância com as leis, normas, 
regulamentos, códigos, diretrizes e padrões aplicáveis 
ao seu negócio. Sendo dever de todos os envolvidos o 
zelo pela lealdade, honestidade, transparência e o res-
peito mútuo nas relações profissionais e pessoais, tanto 
internamente como também para com os prestadores 
de serviço, fornecedores, órgãos reguladores e 
fiscalizadores, clientes e concorrentes.

O Código está alinhado à missão, aos valores e a visão que definem a identidade da Brisa e juntos 
reforçam os valores e princípios que caracterizam esta organização, comprometida com a inovação e 
a excelência em todas as suas atividades.

CONFLITO DE INTERESSE

Conflitos de interesses são um conjunto de circunstân-
cias onde se observa a probabilidade de análises, 
decisões ou quaisquer ações profissionais de serem 
influenciadas indevidamente por um interesse 
secundário ao da empresa ou, ainda, de aparentarem 
terem sido influenciadas desta maneira.

Não há critério único ou de�nitivo para determinar se 
existe um con�ito, mas existem importantes sinais de alerta 
que, quando detectados pelos colaboradores, devem evitar 
o envolvimento em situações que apresentem ou apenas 
aparentem a existência de um con�ito de interesses.

Uma situação de con�ito de interesses pode ser real, aparente 
ou potencial, correspondente a uma ação ou participação 
(direta ou indireta) que:

Influencie ou prejudique a condução 
das tarefas profissionais;

Envolva a obtenção de uma vantagem 
indevida, utilizando-se do poder 
hierárquico ou atividade profissional;

Cause danos ou prejuízos à imagem 
da Brisa ou do próprio colaborador;

O interesse de um indivíduo ou grupo 
se sobreponha ao do outro de forma 
irregular, ou ainda, o da Brisa;

Gere concorrência ou desvie
oportunidades de negócios com a 
Brisa em quaisquer atividades de 
negócios.

16
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Não podemos admitir de qualquer colaborador a prática dos atos acima e demais vedados, estando sujeito a 
sanções no âmbito administrativo e judicial. A responsabilização da Brisa por seus acionistas ou terceiros por 
decisões tomadas com con�itos de interesse não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou 
administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

É importante reforçar que nenhum conjunto de normas pode cobrir todas as situações de potencial ou 
efetivo con�ito de interesses. O fator básico em todas as circunstancias é a divisão ou a percepção de divisão 
entre o que é interesse individual da Brisa e de nossos clientes.

Em nossas práticas administrativas, operacionais, relacionais e comerciais, sempre observamos atentamente 
possíveis situações de con�itos de interesses e estabelecemos regras e padrões para diversos casos.

POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
A Política Anticorrupção estabelece critérios com vistas à proibição de práticas de suborno e cor-
rupção na condução dos negócios da Brisa, que conduz os seus negócios de forma honesta e trans-
parente e não exerce influência imprópria sobre qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada. 
Sendo assim, não permitimos que qualquer colaborador pratique atos de suborno, corrupção de 
qualquer natureza ou pagamento de propina, envolvendo quem quer que seja.

Nenhum suborno, propina ou qualquer outra forma de pagamento deve ser efetuado, direta ou indire-
tamente, a qualquer pessoa como meio de obter ou manter negócios, benefícios ou qualquer outro 
tipo de favorecimento.

Os colaboradores estão terminantemente proibidos de oferecer, direta ou indiretamente, a quaisquer 
autoridades ou servidores públicos, qualquer pagamento, presente, serviço ou qualquer forma de 
benefício que – por sua habitualidade, valor ou motivação – possam ser entendidos como propina ou 
suborno.

Todos os colaboradores, diante de 
uma situação efetiva ou aparente 
de dúvida, de conflito de interess-
es, lavagem de dinheiro, cor-
rupção ou fraudes em geral, 
devem:Todos os colaboradores, 
diante de uma situação efetiva ou 
aparente de dúvida, de conflito de 
interesses, lavagem de dinheiro, 
corrupção ou fraudes em geral, 
devem:

A denúncia realizada de boa-fé, 
mesmo que não se con�rme a 
suspeita, não acarretará em 
qualquer tipo de penalidade ao 
colaborador. Estas serão apura-
das e aquelas que tiverem uma 
base fundamentada serão 
conduzidas e serão aplicadas as 
medidas cabíveis, sendo que o 
tratamento de toda denúncia 
será realizado sob a restrita 
con�dencialidade exigida. 

A área de RH/Compliance é 
preparada e apta a lidar com 
estas situações assegurando a 
correta e responsável condução 
do processo de análise e, 

quando aplicável, investigação. 
Dentro do site da empresa é 
possível encontrar o nosso canal 
de denúncias. 

Informar imediatamente à área de RH/Compliance com 
a maior riqueza de detalhes possível;

Caso o evento tenha aparente participação de algum 
membro da área de RH/Compliance, direcionar a comu-
nicação mencionada acima diretamente à diretoria;

Colaborar no processo de análise das situações reporta-
das, fornecendo todas as informações, requeridas ou 
não, e que sejam necessárias ou relevantes;

Sempre consultar e esclarecer dúvidas sobre este tema 
junto à área de RH/Compliance.

GRI 2-26| 2-27|
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Um dos ativos mais valiosos que possuímos são as nossas informações, portanto, devemos tomar 
cuidados especiais mesmo com aquelas consideradas públicas ou sem maiores restrições de divul-
gação. É vedado, a qualquer colaborador, o ato da divulgação de informações sobre ou de proprie-
dade da Brisa.

Todos os documentos, arquivos, modelos, metodologias, fórmulas, cenários, projeções, análises e 
relatórios produzidos e desenvolvidos por força das atividades na empresa ou a ela diretamente 
relacionadas têm sua propriedade intelectual atribuída à companhia. Sendo assim, é de propriedade 
da Brisa qualquer documento, produto ou serviço desenvolvido ou gerado durante o horário de 
trabalho, nas dependências da empresa, por solicitação formal ou decorrente do uso de quaisquer 
recursos ou bases de dados.

Para os próximos anos, estamos organizando um cronograma semanal de workshops com todos os 
líderes onde a temática será abordada. Além disso, treinamentos a outros setores e divulgação por 
e-mail também estão previstos. 

Somos associados à Assintecal e também somos Gold Member da Satra!

GRI 2-27| 2-28



NOSSAS AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

NOSSAS PESSOAS
Sempre mantendo os nossos valores, fizemos progresso em muitos aspectos da responsabilidade 
social. A nossa estratégia ESG assume um compromisso abertamente com a pessoas.

EMPREGO

Fechamos o ano de 2021 com 144 colaboradores. Somos muito gratos a todos que em 2021, em pleno 
cenário pandêmico, permaneceram junto ao Time da Brisa.

Sexo Faixa Etária

Conseguimos atingir o percentual de 2,33% de PCDs na Brisa em 2021. Conforme a legislação, em-
presas entre 100 e 200 colaboradores precisam destinar 2% das suas vagas para PCD’s. 

19

24% Feminino

76% Masculino

35%

23%

29%

10%

2%
1%

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

GRI 2-7| 2-27| 2-30| 405-1

Tema Material ODS Envolvidos

Emprego

Saúde e Segurança

Treinamento e Educação

ODS 1 – Erradicação da Pobreza

ODS 3 – Saúde e Bem-estar

ODS 4 – Educação de Qualidade

ODS 8 – Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico



Sempre mantendo os nossos valores, fizemos 
progresso em muitos aspectos da responsab-
ilidade social. A nossa estratégia ESG assume 
um compromisso abertamente com a pes-
soas.

A Brisa condena e proíbe a prática, direta ou 
indireta, de ato discriminatório em qualquer 
forma de relacionamento com e entre os colabo-
radores (ou candidatos), prestadores de serviço, 
fornecedores e clientes. São terminantemente 
proibidas e recriminadas as atitudes preconceit-
uosas e intimidadoras fundamentadas em raça, 
cor, sexo, orientação sexual, idade, religião, 
nacionalidade, naturalidade, ideologia política, 
posição hierárquica, condição de cidadania, 
aparência, deficiência física ou mental, bem como 
quaisquer formas de assédio, especialmente de 
natureza moral e sexual, mesmo que eventual-
mente tais atitudes não sejam ilegais, mas ainda 
assim inaceitáveis no ambiente de trabalho.

Condutas que resultem em intimidação, humil-
hação, coação ou ameaça aos colaboradores, 
prestadores de serviço, fornecedores ou que 
levem a deterioração de suas condições de 
trabalho não serão toleradas. A contratação, 
desligamento, transferência ou promoção de 
colaboradores deverá sempre ser baseada 
somente por mérito, sem influência de quaisquer 
outros fatores ou motivação que não o desem-
penho profissional com foco na gestão por com-
petência.

Em 2021, realizamos 19 novas contratações e 
tivemos 11 demissões. 

Raça Escolaridade

30%

54%

15%

1%

Negro

Pardo

Branco

Indio

13%
60%

4%

6%

17%

Técnico

Ensino Médio

Ensino Superior Incompleto

Ensino Fundamental

Ensino Superior
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
Todos os nossos colaboradores passam por avaliação de desempenho, independente do setor de 
atuação, seja administrativo ou operacional. A avaliação é conduzida pelo superior responsável pela 
área, o qual verifica o atendimento de diversos critérios. Entre os critérios a serem avaliados, desta-
cam-se: a atuação deste colaborador de forma individual e em equipe. 

Todas as nossas lideranças 
estão qualificadas quanto à 
forma correta de  preenchi-
mento da 
avaliação de desempenho e a 
importância de realiza-la de 
forma profissional e ética.

BENEFÍCIOS 

A todos os nossos colaboradores, proporcionamos uma série de benefícios.

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

Cesta Básica/ Prêmio Assiduidade

Alimentação

Transporte

Vale comentar, ainda, que todos os nossos funcionários recebem salários competitivos com o mer-
cado, de forma a atrair, recompensar e reter os profissionais talentosos, através de critérios e pro-
cedimentos internamente equilibrados e externamente competitivos. A mudança salarial de um 
nível para o outro dentro do mesmo cargo é baseada na valorização das competências e dos obje-
tivos efetivamente alcançados por cada funcionário, sendo que a iniciativa para esta mudança deve 
partir da respectiva chefia. O documento padrão para a devida apuração do perfil e dos resultados 
alcançados pelo funcionário deve ser a Avaliação de Desempenho.

Aqui na Brisa as pessoas podem ter uma carreira, e não apenas um emprego.

GRI 2-18

GRI 2-19| 2-20 

Atuação Critérios

Individual

Equipe

Interesse
Responsabilidade

Criativadade
Iniciativa

Flexibilidade Comportamental
Colaboração

Comunicação
Equilíbrio Emocional
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LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

Respeitamos os direitos de nossos colaboradores 
de se associarem com quem eles escolhem. Res-
peitamos o direito dos funcionários de ingressar 
ou não em um sindicato. Em 2021, todos os nossos 
colaboradores estavam cobertos por acordos de 
negociação coletiva. 

SAÚDE E SEGURANÇA

A vida de todos os nossos colaboradores está em 
primeiro lugar! Deste modo, todos os nossos 
colaboradores estão cobertos por Sistema de 
Saúde e Segurança. 

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 
tem por objetivo a preservação da saúde e 
integridade física de todos os trabalhadores da 
Brisa, estruturado conforme disposto na NR-1, 
Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, com 
redação atualizada pela Portaria 6.730, de 12 de 
março de 2020. O PGR visa “estabelecer as 
disposições gerais, o campo de aplicação, os 
termos e as definições comuns às Normas 
Regulamentadoras – NR relativas à segurança e 
saúde no trabalho”. Este Documento Base tem o 
objetivo estabelecer as “diretrizes para o Geren-
ciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e as me-
didas de prevenção em Segurança e Saúde no 
Trabalho – SST”.

Através do PGR, conseguimos elaborar o nosso 
inventário de riscos. Nele, todas as atividades 
com algum tipo de risco foram mapeadas, inclu-
sive a sua severidade, possíveis lesões e agravos à 

saúde. Desta forma, conseguimos monitorar e 
reduzir ao máximo o número de acidentes vincu-
lados a nossa principal atividade econômica. 

Contamos ainda com o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o qual 
visa proteger a vida e a saúde de cada colabora-
dor em seu local de trabalho e prestar assistência 
a fim de que seja garantido que os agentes de 
agravo que façam parte da rotina de trabalho 
não apresentem nenhum risco de geração de 
doença face ao controle médico exercido de 
forma apropriada.

Ademais, a Brisa possui uma Brigada de Incêndio, 
cujos brigadistas são treinados por meio de sim-
ulados de evacuação realizados de forma anual. 

No ano de 2021, realizamos 16 treinamentos focados em Saúde e Segurança, um total de 208,5 
horas de envolvimento dos colaboradores com a Brisa, correspondendo uma média de 1,44 horas 
de treinamento por colaborador. 

GRI 403-1|403-3|403-4|403-5|403-8
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Todos os anos também desenvolvemos internamente atividades na Sipat (Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes do Trabalho), no qual contamos com o apoio da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho). Durante cinco dias, os colaboradores participam de atividades 
voltadas à saúde e bem-estar de todos. Contudo, em virtude de restrições impostas pela pandemia 
de Covid-19, não realizamos a Sipat em 2020 e nem em 2021

Ainda em 2021, nos envolvemos constantemente com os desafios impostos pela Covid-19. Tra-
balhamos incansavelmente para cuidar das nossas pessoas, principalmente, para que todos rece-
bessem vacinação. Toda nossa equipe, ao longo do período pandêmico, se tornou o grande herói da 
Brisa, trabalhando conforme os protocolos de segurança para evitar a não entrega de algum produto 
solicitado pelos nossos clientes. Para os próximos anos, vamos continuar priorizando, de todas as 
formas, a saúde e segurança de toda a nossa equipe, pois são eles que fazem com que a história da 
Brisa continue acontecendo. 

Por meio de um fluxo constante de informações, incentivamos a vacinação de todos os nossos 
colaboradores e de seus familiares.
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TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

Oferecemos treinamentos pontuais, de acordo com a necessidade levantada por cada setor (Com-
portamentais, Técnicos, Gestão e Liderança, Saúde e Segurança). No ato da admissão ou mudança 
de função, o colaborador é avaliado conforme as competências necessárias, além de ser realizado 
um plano de treinamento onde o mesmo é treinado e avaliado conforme matriz do cargo, sendo 
dado feedback a partir de 90 dias no exercício do cargo.

Além disso, ao longo do ano, desenvolvemos diversas ações visando o maior engajamento dos 
colaboradores com a Empresa. Sempre mantendo eles informados de todas as nossas ações. 

NOSSAS AÇÕES INFORMATIVA

Combate ao Câncer

GRI 404-1| 404-2
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Qualidade de Vida
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Treinamento 5S

Benefício Combustível e Alimentação
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Parceria e Convênios com Faculdade

Postos de Vacinação

27



Convenção Coletiva

Vacinação Covid – 19
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Qualidade de Vida – Segurança Alimentar

Saúde e Qualidade de Vida
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Homenagem Dia das Mães
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Antecipação Beneficio em virtude da Pandemia

Combate à Corona Vírus
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IRF – Como Declarar Redimentos de Jornada e Salário

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher
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Vacinação Covid – 19

IRF Prazo para Declaração
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Meio Ambiente – Sustentabilidade Consumo Copos Descartáveis

Aniversariantes do mês

34



Confraternizações 2021 e nosso agradecimento ao Time Brisa
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NOSSA COMUNIDADE

Além de nos dedicarmos aos nossos colaboradores, também pensamos nas nossas comunidades 
locais. Por isso, desenvolvemos projetos também com eles. Estamos comprometidos em ajudar e 
construir comunidades fortes e resilientes. 

AÇÕES LAR FABIANO DE CRISTO 

Doação de Tecidos para produção interna de acessórios para ensinamento de ofício 
para adolescentes e pais em situações de vulnerabilidade, além de contribuir para a 
geração de receita para o Lar.
A Crisano é uma oficina de geração de renda em que está inserida dento do Lar Fabi-
ano de Cristo. Casa de Eugênia, localizada em Coutos no Subúrbio Ferroviário de Sal-
vador, a missão é capacitar jovens coparticipantes e renda a mais de 150 famílias 
atendidas pela unidade, e futuramente, ser a mantenedora principal da instituição, a 
qual é mantida pela Capemisa. Todos os produtos são vendidos com valor social. 

Aquisição de Máscaras de tecido, onde doamos os tecidos e os estimulamos a confec-
cioná-las, para que pudessem comercializá-las na comunidade local e gerar renda 
extra ao Lar. A Brisa durante todo o período de obrigatoriedade do uso de máscaras 
realizou a doação do tecido e a compra de máscaras para os colaboradores.  
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MEIO
AMBIENTE
Assumimos um compromisso aberto também com o meio ambiente. Nossa gestão ambiental 
inicia identificando a nossa pegada operacional em que estamos nos esforçando continuamente 
para economizar água e energia, e ainda, reduzir as nossas emissões e a nossa geração de resíduos.

MATÉRIA-PRIMA
A Brisa possui todo o controle de 
matéria-prima adquirida, inclusive 
por meio de normas e procedimen-
tos operacionais. Tal processo tem 
por objetivo garantir a qualidade do 
produto entregue para o nosso 
consumidor final. Dependendo da 
matéria-prima, instruções de 
trabalho são empregadas visando à 
correta destinação do material 
internamente pelo setor e pelo 
profissional responsável. Dessa 
forma, evitamos o desperdício de 
materiais, otimizando a utilização 
do nosso recurso, pois sabemos 
que diminuir o consumo destes 
materiais pode contribuir para o 
não esgotamento dos recursos 
naturais e não naturais. 

A nossa matéria-prima é proveniente de fornecedores locais 
reduzindo os possíveis impactos relacionados ao desloca-
mento destes materiais. Sabemos que o consumo de com-
bustíveis fósseis pelos veículos é o grande responsável pela 
poluição do ar e também pelas mudanças climáticas.

ENERGIA

Nós acreditamos e valorizamos a matriz energética de fontes renováveis.

A energia utilizada pela Brisa é gerada por fontes 
de baixo impacto ambiental (Energia Verde), 
contribuindo com a redução das emissões de 
gases de efeito estufa na atmosfera. Isso só é 
possível porque hoje possuímos um contrato 
com o Mercado Livre, também denominado de 
Ambiente de Contratação Livre (ACL), o qual 
proporciona o consumo de energia de fontes 
limpas e renováveis. Mesmo assim, mensal-
mente realizamos o monitoramento do nosso 
consumo com objetivo de planejar possíveis pro-
jetos e ações de redução. 

 
Consumo de Energia (MWh) 

Janeiro 329.823 

Fevereiro 383.926 

Março 335.500 

Abril 285.082 

Maio 242.800 

Junho 328.236 

Julho 274.726 

Agosto 249.700 

 

Setembro 300.728 

Outubro 268.868 

Novembro 313.335 

Dezembro 194.789 
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ODS 6 – Água Potável 
e Saneamento

Tema Material ODS Envolvidos

Matéria Prima

Energia

Água e efluente

Resíduos

ODS 7 – Energia Limpa
 e Acessível

ODS 12 – Consumo 
e Produção Responsáveis



Consumimos uma média mensal de 292.293 MWh no ano de 2021.

Para os próximos anos, estamos planejando elaborar metas e indicadores para que possamos reduzir 
o nosso consumo de energia. Ainda, estamos elaborando um projeto e estudando as possibilidades 
de autogeração. 

38

ÁGUA E EFLUENTE

Estamos comprometidos em reduzir a nossa pegada hídrica.

Nossa água vem de 3 poços artesianos devidamente licenciados. A vazão de todos eles é monitorada 
diariamente, visando não ultrapassar o limite estipulado na nossa licença. Para os próximos anos, 
assim como para a energia, queremos desenvolver metas e indicadores para este recurso em espe-
cífico. Ademais, queremos desenvolver programas de capacitação com todos os nossos colabora-
dores visando à completa conscientização sobre a importância deste recurso e formas de evitar o 
desperdício. 

Em 2021, por meio do monitoramento constante que realizamos, consumimos um total de 18.000 
m3 de água subterrânea. 

Em 2021, desenvolvemos algumas ações internas visando à redução no consumo deste recurso, tais 
como:

Manutenção geral das torneiras nos vestiários;

Manutenção geral nas descargas dos sanitários;

Redução na lavagem do tanque de incêndio;

Reuso de água de banho para irrigação de jardim. 

GRI 303-3| 303-5
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Com relação ao efluente, o processo produtivo obedece a métodos mais limpos e com preocupação 
ambiental. Cerca de 97% dos solventes usados na produção são recuperados, reprocessados através 
de uma planta de destilação e reutilizados formando um circuito praticamente fechado. Além disso, 
toda a área onde é armazenado o solvente possui uma bacia de contenção com o objetivo de evitar 
contaminação do solo em decorrência de algum vazamento acidental.

Já com relação ao nosso efluente sanitário, o mesmo é armazenado em fossa séptica para posterior 
descarte em estação de tratamento Embasa. Esse processo é realizado utilizando caminhão sugador, 
com capacidade de 8m3, utilizando até 50 metros de mangueira. Temos a consciência de que não 
destinado da forma correta, o efluente pode ocasionar em contaminações de solo e água. 

EMISSÕES

A mudança climática é um dos desafios mais urgentes que o mundo enfrenta, atualmente. Mesmo 
não sendo um tema material para a Brisa, em 2021 elaboramos o nosso primeiro inventário de gases 
de efeito estufa. Este projeto tinha como objetivo mapear e quantificar as principais emissões da 
empresa como um todo, ou seja, não apenas nosso parque fabril localizado na Bahia, mas também 
nossa sede comercial localizada no Estado do Rio Grande do Sul. 

Para este primeiro inventario, seguimos a metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol e iden-
tificamos as nossas fontes de emissão alocadas em Escopo 1, 2 e 3. Sabemos que além contribuírem 
para a poluição do ar, as emissões de dióxido de carbono equivalente contribuem para o aquecimen-
to global. 

GRI 305-1| 305-2| 305-3| 305-4

Escopos Categorias

Escopo 1

Escopo 3

Combustão Estacionária

Combustão Móvel

Emissões Fugitivas

Viagens e Negócio

Deslocamento 
Casa-Trabalho

Resultados

Escopo 2

Consumo de Energia

2.428,866 tCO2e

1,758 tCO2e

0,137 tCO2e

221,74 tCO2e

2,583 tCO2e

3,413 tCO2e

Transporte Upstream

Transporte Downstream 268,84 tCO2e

5,6 tCO2e
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Para os próximos anos, estamos planejando elaborar metas e indicadores para que possamos 
reduzir a nossas emissões de gases de efeito estufa. As emissões não reduzidas serão neutraliza-
das via créditos de carbono. 

RESÍDUOS

Temos uma planta industrial de 19.000 m² e contamos com 144 funcionários. Por se tratar de uma em-
presa comprometida com a saúde, qualidade, segurança e meio ambiente, desenvolvemos o nosso 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) com o objetivo de gerenciar os resíduos sólidos 
gerados e destiná-los de forma correta. Sabemos que os resíduos quando não destinados da forma 
correta podem colaborar para acarretar em alterações na qualidade do solo e também na contami-
nação de recursos hídricos.  

Classe Principais caracterís�cas 

Resíduos 
classe I – 

Perigosos 

 

São os resíduos que apresentam periculosidade ou pelo menos uma das 
seguintes caracterís�cas: inflamabilidade, corrosividade, rea�vidade, toxicidade 

ou patogenicidade. 

Resíduos 
classe II – 

Não 
perigosos 

São os resíduos não perigosos e que não se enquadram na classificação de 
resíduos classe I e são divididos em: Resíduos classe II A Não Inertes e classe II B 

Inertes. 

Resíduos 
classe II A – 

Não Inertes 

São aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I ou de 
resíduos classe II B e podem ter propriedades como biodegradabilidade, 

combus�bilidade ou solubilidade em água. 

Resíduos 
classe II B – 

Inertes 

São quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representa�va e 
subme�dos a um contato dinâmico e está�co com água des�lada ou deionizada, 

à temperatura ambiente não �verem nenhum de seus cons�tuintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 

GRI 306-2| 306-3| 306-5
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Como forma de caracterizar e classificar os resíduos sólidos gerados na Brisa da forma correta, nos 
baseamos em um fluxograma conforme exposto pela ABNT NBR 10.004/2004. Os resíduos sólidos 
gerados no local de trabalho são segregados e dispostos em locais adequados para tal (coletores, 
contêineres, tambor, caçamba estacionários ou outros), obedecendo ao critério da Resolução 

CONAMA nº 275/2001. Em função da possibilidade de algum derrame de produtos químicos, os 
setores envolvidos com este tipo de recursos contam com um kit de emergência para absorver tal 
substância. 

A gestão de resíduos é um processo contínuo 
de ações de educação ambiental voltada à mo-
bilização, sensibilização e conscientização com 
a preservação do meio ambiente, permeando a 
cultura de responsabilidade ambiental da em-
presa. Diante disso, uma das ações é a real-
ização de palestras e/ou treinamentos educa-
cionais a fim de orientar os funcionários quanto 
ao gerenciamento adequado dos resíduos ger-
ados. Outrossim, é dispor de meios de comuni-
cação, como boletins informativos, para divul-
gar as ações realizadas e conscientização de 
todos os envolvidos quanto às questões ambi-
entais e a minimização de impactos ambien-
tais. Para facilitar o processo, desenvolvemos 
internamente palestras, cursos e treinamentos 
com diversos conteúdos, tais como: 

Conceitos básicos em meio ambiente com ênfase em resíduos sólidos;

Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos e Riscos de Segurança/ Saúde;

Gerenciamento responsável de resíduos com ênfase na redução, reutilização, reciclagem e 
destinação final ambientalmente adequado;

Sistema de gestão integrado, com enfoque nas normas ISO 14001, ISO 9001;

Gerenciamento de energia e recursos naturais; 
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Em 2021, geramos cerca de 15 mil kg de resíduos de forma mensal, todos destinados de forma 
correta por meio de certificação.

Sumário GRI

Tipo de Resíduos Volume Mês Classificação Destinação Final

Restos de Alimentos do 
Refeitório/Cozinha

Aparas de Produção/ 
Papel Carta Reliese

Laminado de Poliuretano (PU)
Contaminado/Plásticos

Lâmpadas 
fluorescentes

480Kg

10.666kg

4.077kg

100kg

Classe II AII/B

Classe II A/II/B

Classe I

Classe II A/II/B

Aterro Sanitário

Reciclagem e Aterro 
Sanitário

Coprocessamento

Aterro de Resíduos 
Classe II/A/IIB

Declaração de Uso Brisa Performance Material

GRI 1

Norma Setorial

GRI 1: 2021

Não aplicável
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GRI 2: Conteúdos Gerais

Conteúdo Local (Página) Justificativa para Omissão

2-1 Detalhes da 
Organização.

2-2 Entidades incluídas no 
relato de sustentabilidade da 

organização.

2-3 Período de relato, 
frequência e ponto de 

contato.

2-4 Reformulações de 
informações.

2,7 

2,7 

2

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não teve mudanças.

2-5 Verificação externa. Não aplicável O Relatório não passou por 
asseguração externa. 

2-6 Atividades, cadeia de 
valor e outras relações 

comerciais.

2-7 Empregados.

2-8 Trabalhadores que 
não são empregados.

7

14

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não possuímos 
trabalhadores 
terceirizados.

Atividades e Empregados

2-9 Estrutura de gover-
nança e sua composição.

2-10 Nomeação e seleção 
para o mais alto órgão de 

governança.

2-11 Presidente do mais 
alto órgão de gover-

nança.

9

Não aplicável

5

Não aplicável

Processo em elaboração

Não aplicável

Governança
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Conteúdo Local (Página) Justificativa para Omissão

2-12 Papel desempenhado pelo 
mais alto órgão de governança na 

supervisão da gestão dos impactos.

2-13 Delegação de responsa-
bilidade pela gestão de 

impactos.

2-14 Papel desempenhado pelo 
mais alto órgão de governança 
no relato de sustentabilidade.

2-15 Conflitos de 
interesse.

6

Não aplicável

6

11

Não aplicável

O Comitê ESG é responsável 
pela gestão de impactos

Não aplicável

Não aplicável

2-16 Comunicação de 
preocupações cruciais. 4 Não aplicável

2-17 Conhecimento coletivo do 
mais alto órgão de governança.

2-18 Avaliação do desempen-
ho do mais alto órgão de 

governança.

2-19 Políticas de remuneração.

2-20 Processo para deter-
minação da remuneração.

Não aplicável

Não aplicável

13

13

Em 2021, nos focamos em estruturar 
nossa gestão ESG, por isso não realizam-
os, formalmente, algum evento de 

promoção do conhecimento coletivo.

Em elaboração.

Não aplicável

Não aplicável

2-21 Proporção da remuneração 
total anual. Não aplicável Informação Confidencial

2-22 Declaração sobre a 
estratégia de desenvolvimento 

sustentável.

2-23 Compromissos de 
Política.

2-24 Incorporação de 
compromissos de 

política.
Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

7

5

Estratégia, políticas e práticas
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Conteúdo Local (Página) Justificativa para Omissão

2-25 Processos para reparar 
impactos negativos.

2-26 Mecanismos para 
aconselhamento e apre-

sentação de preocupações.

2-27 Conformidade com leis e 
regulamentos.

2-28 Participação em 
associações.

3

3

12

12

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

2-29 Abordagem para o 
engajamento de stake-

holders.

2-30 Acordos de negociação 
coletiva.

6

14

Não aplicável

Não aplicável

Engajamento de Stakeholders

GRI 3: Temas Materiais

3-1 Processo para determinar 
os tópicos materiais.

3-2 Lista de tópicos materiais.

3-3 Gestão de tópicos 
materiais.

6

6

6

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

GRI 302: Energia 

302-1 Consumo de Energia 
dentro da Organização

302-3 Intensidade Energética

29

29

Não aplicável

Não aplicável
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GRI 303: Água e efluente

Conteúdo Local (Página) Justificativa para Omissão

303-3 Captação de 
Água

303-5 Consumo de Água

30

30

Não aplicável

Não aplicável

GRI 303: Água e efluente
305-3 Emissões diretas (Escopo 

1) de gases de efeito estufa 
(GEE)

305-5 Emissões indiretas (Escopo 2) 
de gases de efeito estufa (GEE) 

provenientes da aquisição de energia

30

30

Não aplicável

Não aplicável

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

(GEE)
30 Não aplicável

GRI 305: Emissões
305-3 Emissões diretas (Escopo 

1) de gases de efeito estufa 
(GEE)

305-5 Emissões indiretas (Escopo 2) 
de gases de efeito estufa (GEE) 

provenientes da aquisição de energia

30

30

Não aplicável

Não aplicável

GRI 401: Emprego

401-1 Novas contratações e 
rotatividade de empregados

401-2 Benefícios fornecidos para 
funcionário tempo integral que não 

são fornecidos para funcionários 
temporários ou em tempo parcial

14

16

Não aplicável

Não aplicável

GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional

403-1 Sistema de gestão em 
saúde e segurança 14 Não aplicável
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Conteúdo Local (Página) Justificativa para Omissão

403-3 Serviço de saúde 
ocupacional

403-4 Participação do trabalhador, 
consulta,

e comunicação sobre saúde e 
segurança ocupacional

403-5 Formação de 
trabalhadores no trabalho

saúde e segurança

403-8 Promoção da 
saúde do trabalhador

14

16

17

17

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

GRI 401: Emprego
404-1 Média de horas de 
capacitação por ano, por 

empregado

404-2 Programas para atualização de 
funcionários habilidades e programas 

de assistência de transição

14

14

Não aplicável

GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades

405-1 Diversidade nos órgãos 
de governança e empregados 9, 14 Não aplicável

GRI 413: Comunidade Local
GRI 413-1: Comunidade com engaja-

mento, avaliações de impacto e 
programas de desenvolvimento 

voltados à comunidade local 

27 Não aplicável


