
Relatório de Sustentabilidade
versão resumida 

2013 | 2014



2

Perfil e atuação
Com uma atuação inovadora e alta capacidade de adap-
tação, o Grupo Sabará é especializado no desenvolvimen-
to de tecnologias, soluções e matérias-primas em nutri-
ção, saúde e beleza. Fundado em 1956, o Grupo investe 
em soluções que tem como base a garantia de sustenta-
bilidade para toda a sua cadeia produtiva, demonstrando 
o seu compromisso com as gerações futuras. 
Visão: ser referência em tecnologia, produtos ino-
vadores e sustentáveis e serviços diferenciados para 
Nutrição, Saúde e Beleza. 
Missão: entregar produtos e serviços inovadores e 
sustentáveis, garantindo a rastreabilidade, a segurança 
e a qualidade em todos os processos, gerando valor aos 
nossos clientes, fornecedores, comunidades, colabora-
dores e acionistas. 
Valores: ÉTICA E TRANSPARÊNCIA nas relações 
com todos os públicos. RESPEITO ao ser humano e 
ao meio ambiente, EXCELÊNCIA no desenvolvimento 
das pessoas, no atendimento aos clientes, no resul-
tado aos acionistas, CONFIANÇA na empresa, nas 
pessoas, nos processos.
Estilo Sabará na criação e manutenção de relações 
sustentáveis, na flexibilidade e pessoalidade para 
entender e atender nossos clientes e colaboradores 
em suas necessidades. 

Governança

Compliance

• 2012 a 2015: Holding Sabará Participações  
no controle da Beraca Sabará Químicos  
e Ingredientes S/A.

• 2015:  uma reestruturação dividiu a razão social 
em Beraca Ingredientes Naturais S/A, com a marca 
Beraca para o segmento de Health and Personal 
Care, e Sabará Químicos e Ingredientes S/A com as 
marcas Concepta, Sabará Químicos e BioE. 
[G4-22]

• Até 2016: conclusão da reforma dos Conselhos  
de Administração e de Família, com a contratação 
de um membro independente, e elaboração do 
Plano de Sucessão, com o objetivo de estruturar 
a Holding sem perder as características da 
família fundadora. Adequação à SOX 404, com a 
implementação de controles e auditorias internas.

Lançamos, em 2013, o Manual 
de Compliance, com as políticas 
corporativas e formas de controle 
interno de conduta e integridade. 
Com o Manual, reunimos, em um 
só documento, as políticas inter-
nas existentes, as normas nacio-
nais e internacionais, orientações 
de conduta, atualizações das polí-
ticas internas em relação às leis de proteção à integri-
dade intelectual e de anticorrupção, consolidando um 
Estilo Sabará de conduta. 
O documento guia nossos colaboradores de todos os 
níveis para se relacionar internamente e com todos 
os públicos externos com ética, pautados pela hones-
tidade, respeito, colaboração e trabalho em equipe, 
estendendo nossas práticas e ampliando as ações de 
proteção aos direitos humanos e de transparência.

Grupo SaBará partiCipaçõES [G4-3]

RelatóRio de SuStentabilidade biênio 2013/2014 VeRSão ReSumida [G4-28]
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aS maRCaS Que fazem
O GRUPO SABARÁ [G4-4]
Beraca: fornecimento de ingredientes para os mer-
cados de produtos cosméticos e farmacêuticos, com 
destaque para o desenvolvimento de novos produtos 
a partir da biodiversidade brasileira. 
BioE: oferta de soluções para a indústria sucroalcooleira.
Concepta: fornecimento de ingredientes e aditivos 
para a indústria de alimentos e bebidas e para a in-
dústria de alimentos e nutrição animal. A marca vem 
investindo em inovação e sustentabilidade e trará para 
2016 soluções e produtos diferenciados.
Sabará Químicos: desenvolvimento e oferta de so-
luções inovadoras integradas para o tratamento de 
águas industriais e saneamento básico. 
O Grupo exporta produtos para mais de 40 países, 
e mantém escritórios em Paris, na França, e em New 
Jersey, nos Estados Unidos. [G4-8] Com sede em São 
Paulo, o Grupo tem 5 unidades operacionais (Ana-
nindeua - PA, Anápolis – GO, Itapissuma – PE, Pacatuba 
– CE e Santa Bárbara D’Oeste - SP), empregando 317 
funcionários (até julho de 2015). [G4-9]

GêneRo [G4-10]

ComPRomiSSo SOCIAL [G4-15] [G4-16]
O Grupo Sabará participa ativamente dos grupos de inte-
resse do meio em que atua, mantendo seu compromisso 
com o cumprimento de suas metas de ecoefi ciência em 
suas unidades de negócio e na cadeia de fornecimento, 

sendo signatária do Pacto Global, do Pacto Empresarial 
pela Integridade e Contra a Corrupção e comprometida 
com outros compromissos como:

• Programa Na Mão Certa – Childhood Brasil
• Union for ethical Biotrade – UeBT
• Natural Resources Stewardship Circle – NRSC 
• Caring for climate
• Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro 

e derivados - ABICLOR
• Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM
• Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - ABIHPeC 

SuStentabilidade
O Grupo Sabará apoia-se no conceito estabelecido em 
sustentabilidade como a relação harmoniosa entre 
três elementos: econômico, social e ambiental. Ética 
e transparência permeiam esse tripé, a fi m de manter 
os valores do Grupo preservados em cada pilar.

• rentabilidade adequada
para toda a cadeia de valor

• preservação da água e Biodiversidade 
com o uso sustentável de recursos

• desenvolvimento Humano de forma 
Equilibrada com foco em saúde, 
nutrição e beleza

• ética e transparência para conduzir 
a relação entre os demais pilares

Rentabilidade
adequada

Preservação 
da água e 

biodiversidade

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA ÉTICA E
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r$ 120 mil investidos entre 2013 e 2014, no Projeto 
PACE – Piauí: água, cidadania e ensino, na região de 
Curimatá (PI):

• Construção de seis poços e estações de tratamento
• Captação e tratamento de 11 milhões de litros de água
• Renovação de quatro escolas
• Construção de um centro comunitário para 

realização de atividades culturais e educacionais
• Implantação de sistema de permacultura  

com base na metodologia da mandala

assinatura de acordo de cooperação para promover 
o desenvolvimento sustentável na Amazônia e ajudar 
as famílias ligadas ao agroextrativismo. 
Quem: Beraca, L'Oreal e a agência alemã de coopera-
ção internacional para o desenvolvimento GIZ (Deuts-
che Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit):

• 300 famílias em 24 municípios da região amazônica 
apoiadas para o desenvolvimento socioeconômico 
sustentável das atividades de colheita de matéria-
prima (2013/2014).

• 1,2 milhão de euros investidos em treinamentos 
e certificações orgânicas para as famílias 
participantes, durante 18 meses.

PRoGRama de ValoRização
da SOCIOBIOdIveRSIdAde®

• Mais de 2.500 famílias de 105 centros 
comunitários existentes nos estados do Pará, 
Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí, Tocantins, 
Acre, Rondônia, espírito Santo, Goiás e Minas 
Gerais beneficiados com trabalho e geração de 
renda por meio de práticas sustentáveis.

• 1,5 milhão de hectares certificados orgânicos 
rastreados e conservados.

O incentivo de mercado à procura pelos insumos da 
biodiversidade brasileira e à coleta de sementes é mui-
to eficiente em diminuir ou praticamente eliminar 
a prestação de serviços em serrarias clandestinas. 
Nessa lógica, tornamos os frutos mais valiosos do que 

a extração de madeira. A conservação de ecossistemas 
é uma externalidade positiva, uma vez que há menor 
erosão, desertificação, migração de fauna, elevação da 
temperatura, entre diversos benefícios que impactam 
na qualidade e disponibilidade da água ao manter seu 
entorno protegido:

para cada r$ 1,6 investido na coleta de se-
mentes em uma comunidade no norte de 
Breves (pa), há uma redução de r$ 4,5 na 
atividade de serraria*

O Grupo Sabará mantém cerca de 15 parcerias para 
coordenar projetos específicos sobre a conservação 
da biodiversidade e capacitação da comunidade lo-
cal. Com o novo marco legal para a biodiversidade, o 
Grupo está na liderança para utilizar a diversidade 
biológica brasileira como ativo estratégico no desen-
volvimento econômico de diversas localidades do país.
Os fornecedores de matéria prima dos biomas brasilei-
ros participam do Beracom - Diálogo Beraca, liderança 
comunitária e parceiros – anualmente:

desenvolvimento 
sustentável [G4-19]

* Segundo estudo realizado em parceria  
com a universidade de São Paulo. 

ColEta

Extração dESMataMEnto

prESErVação



Segmentos/
toneladas 
produzidas

2013 2014

Food Ingredients 3.095 3.206

Health &  
Personal Care 610 843

Water 
Technologies 20.931 24.139

BioE 25 27 

Total 24.675 28.215

rECEitaS

Resultados e 
desempenho

20132012

r$ 171,8 
milhõesr$ 138,6 

milhões

2014

r$ 201,3 
milhões

[G4-9]

• 2013: Iv BeRACOM, em Belém (PA), de 20 a 22 de 
novembro, com 42 líderes das comunidades. 

• 2014: dois BeRACOM regionais, um na Ilha do 
Marajó (Pará) e outro em Bom Jesus (Piauí), com 97 
participantes.

Global SeRvICe 
Fornecimento de tecnologia de ponta para o tratamen-
to de águas a estados e municípios, com a cobrança 
apenas do uso para os munícipes. 
No Brasil, quase 50% da população não tem acesso ao 
saneamento. Com esse serviço, o Grupo dá a possibili-
dade ao Poder Público de realizar o saneamento básico 
de diversas localidades, influenciando a qualidade de 
vida e a saúde de milhares de pessoas. [G4-19]
Hoje a Sabará Químicos fornece produtos, sistemas 
de dosagem para sanitização e tecnologias para 
tratamento de água, atingindo aproximadamente  
47% da população Brasileira. 

diox®

Tecnologia desenvolvida e patenteada pela BioE, a 
solução é aplicada no processo de fermentação das usi-
nas sucroalcooleiras, substituindo o uso de antibióticos 
no processo. Assim, a levedura usada na fabricação do 
álcool pode ter seu excedente comercializado como 
fonte de proteína para ração animal, sem riscos de 
bioacumulação e contaminação do meio ambiente

redução de custo com insumos por m3 de ál-
cool produzido de até 7 vezes em comparação 
com métodos convencionais.

SeGuRança [G4-19]
O Grupo investe em ações de promoção da saúde e 
segurança no trabalho, além de manter práticas de 
segurança no transporte, manuseio e armazenagem 
de produtos perigosos. As ações são conduzidas, prin-
cipalmente, pelo comitê formal da CIPA, constituído 
por colaboradores de diferentes níveis hierárquicos e 
de diferentes departamentos.

• 2013: 30,43% do quadro de funcionários recebeu 
treinamento formal das políticas ou procedimentos 
específicos de direitos humanos da organização e 
sua aplicação na segurança. 

• em 2014, foram 30,90%. 

As unidades operacionais estão localizadas em 
distritos industriais ou áreas indicadas para essas 

Nossa receita aumentou 30% desde 2012. Temos cres-
cido ano a ano, sempre superando nossos resultados.

atividades e adotam procedimentos para garantir 
a segurança da unidade e de seu entorno. Assim, 
são minimizados os impactos negativos reais ou  
potenciais da operação. 



• Ficamos entre as 20 empresas verdes  
do “Prêmio Época empresa verde” 

• Uma das 61 empresas mais sustentáveis  
do “Guia exame de Sustentabilidade”

• vencedor do Prêmio FINeP por Inovação  
em Sustentabilidade na Região Norte

• vencedor do Prêmio eCO-AMCHAM – 
Categoria estratégia, Liderança,  
Inovação e Sustentabilidade

• Posicionados entre as "50 empresas do bem" 
da Revista IstoÉ dinheiro –  
Categoria Meio Ambiente

• Finalista do 5º Prêmio Objetivos de 
desenvolvimento do Milênio Brasil  
entre 46 selecionadas

2013

2014

PRinCiPa iS 
PReMIAçõeS

ConSuMo áGua*
m3

* apenas as unidades operacionais

106.484

2014

109.917

2013

163.500

2012

eCoefiCiênCia [G4-19]
Investimentos em:

• Placas solares
• Sistemas de captação de água da chuva
• estações de tratamento de efluentes
• Captação de água de reuso para os hidrantes, 

banheiros e pátios das fábricas
• destinação de materiais recicláveis
• Incineração de resíduos perigosos
• Consultoria ambiental. 

Estamos evoluindo na gestão de ecoeficiência das fá-
bricas, diminuindo nosso impacto negativo ao meio 
ambiente e otimizando o uso dos recursos naturais 
para manter nossas atividades em crescimento.

ConSuMo dE EnErGia ElétriCa*
KWh

2012

931.400

2013

767.986

2014

731.035

de redução 
no consumo 
em 2 anos

39% A meta
era de

10%

* apenas as unidades operacionais

em 2013
17%

em 2014
22%+

de redução 
no consumo 
em 2 anos

30% A meta
era de

15%

• Uma das 16 empresas da América Latina 
reconhecidas como Global Growth Company  
pelo World economic Forum

• empresa Química mais Sustentável  
do Guia exame de Sustentabilidade

• vencedor do Prêmio eCO-AMCHAM – 
Categoria Práticas de  
Sustentabilidade em Processos



Entre 2013 e 2014 tivemos um crescimento significa-
tivo em comparação a 2012, Mesmo assim, com os 
projetos de eco eficiência tivemos consumo de água e 
energia menores do que o ano base. nosso cresci-
mento tem sido linear desde 2007 – quando 
faturamos r$ 83,4 milhões – e estamos nos 
tornando cada vez mais eficientes!

ReSíduoS
Em 2014, o Grupo reforçou as ações de recicla-
gem e destinação adequada de resíduos:

• Retomada da reciclagem de sucata e tambores 
como parte da rotina das fábricas

• Campanha de conscientização para descarte 
correto na unidade Anália Franco.

Nossos esforços buscam fechar o ciclo de materiais 
que podem ser reciclados para que sejam utilizados 
como matéria prima e retornem à indústria. 

impactos: 
diminuir exploração de recursos naturais
alterar hábitos de nossos colaboradores

loGíStiCa

• Otimização de nossas rotas rodoviárias, 
principalmente na região Norte e Nordeste. 

• equipamentos rodoviários de maior porte levam 
mais carga, diminuindo o número de viagens. 

• Múltiplos destinos na mesma linha de entrega.
• Uso de transporte fluvial.

emiSSão de CaRbono
Foco: reduzir as emissões indiretas, as quais repre-
sentam 93% de nossa pegada de carbono.

• A Beraca mudou sua distribuição de Santa Bárbara 
d’Oeste (SP) para Belém (PA), ganhando em eficiência, 
produtividade, redução de custos e de emissões. 

• em 2014, a Sabará Químicos passou a comprar 
importantes insumos de Pernambuco em vez de 
São Paulo, reduzindo para 16 Km uma rota de quase 
3.000 Km. Com isso, reduzimos emissões, custos, 
impactos nos veículos e não tivemos nenhum 
acidente no biênio.

• em relação às mudanças climáticas, estamos 
nos adaptando para reduzir ao máximo nossa 
vulnerabilidade. Ao investirmos em tecnologias 

GRuPo SabaRá PaRtiCiPaçõeS

departamento de Sustentabilidade [G4-31]
sustentabilidade@gruposabara.com
Rua emília marengo, 682, 2º andar
tatuapé - São Paulo - SP - brasil 
CeP: 03336-000 [G4-5]

que sejam eficientes, melhor logística e no 
uso de produtos florestais não madeireiros, 
estamos buscando um crescimento responsável 
e sustentável que pode contribuir com a baixa 
emissão e com a regeneração de ecossistemas.

tRabalho infantil e eSCRAvO [G4-19]

• Acompanhamento periódico das comunidades 
fornecedoras, incluindo o tema nas atividades  
de engajamento nos eventos BeRACOM  
que promove nos locais

• Utilização das auditorias da Union for ethical 
Biotrade e ecocert como ferramentas para 
garantir o cumprimento da legislação e regras  
da OIT, combatendo todas as possibilidades  
de trabalho infantil. 

• Combate à exploração sexual de crianças  
e adolescentes nas estradas em parceria com  
a Childhood Brasil. Todos os prestadores de 
serviços de transporte devem aderir,  
por contrato, ao Programa Na Mão Certa.




