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Como uma empresa brasileira líder na
cadeia produtiva do biogás, temos ciência
do nosso papel em contribuir para a descarbonização do planeta, fazer frente às
mudanças climáticas e viabilizar que outras organizações integrem o movimento.
Reforçamos nosso compromisso com a
sustentabilidade, com ênfase nos pilares ESG (sigla em inglês para aspectos
ambientais, sociais e de governança),
promovendo a economia circular e aplicando os conceitos de análise de ciclo de
vida do produto.
Todas as iniciativas e projetos que compõem esse movimento estão reunidos
neste Relatório de Sustentabilidade, de-

senvolvido a partir das Normas da Global
Reporting Initiative (GRI), considerando o
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2021. Os indicadores apresentados dizem respeito às operações da Geo Biogas
& Tech e marcam nosso primeiro passo
no mapeamento e divulgação de informações ESG.
Aqui, tornamos públicas nossas práticas
e os impactos positivos gerados pela
nossa plataforma, que promove sinergias
entre inovação e a preservação do meio
ambiente, acompanhadas de avanços em
eficiência energética.

Boa leitura!

Quer saber mais sobre o conteúdo
deste relatório? Converse com a
nossa equipe pelo canal
contato.geo@geobiogas.tech!

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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Nossa materialidade
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1

Estruturamos nossa matriz de materialidade, que agrupa os temas prioritários para
a Geo, a fim de enriquecer nosso processo
de tomada de decisão e permitir desenhar
estratégias e iniciativas que façam diferença em nossa cadeia de valor.
A plataforma da Geo oferece inúmeras
oportunidades, e, além de promovermos avanços nas operações de nossos
clientes e parceiros, devemos explorá-las
dentro de casa. Para isso, agora contamos
com uma visão clara dos assuntos que
merecem destaque em nossos diálogos e
planejamentos.
Nossa matriz foi desenvolvida de acordo
com os princípios e diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI) e correlações
com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), das Nações Unidas
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(ONU), passando por etapas de identificação, priorização, análise e validação, que
culminaram na definição de oito temas
materiais (veja mais a seguir ).
O processo recebeu insumos da percepção de stakeholders internos e externos,
entre acionistas, parceiros de negócios,
funcionários, fornecedores, clientes e
universidades, com a realização de entrevistas e pesquisa on-line.
Isso permitiu focar nossos esforços e
preocupações, com base nos resultados que a matriz de materialidade nos
trouxe, em ações de melhoria, algumas já
mapeadas. Queremos garantir que esses
temas tenham prioridade na companhia,
integrando desde a tomada de decisão às
atividades do dia a dia.

Tema material

Descrição

Indicadores GRI

ODS

Responsabilidade
socioambiental

Promoção do impacto positivo no
ambiente e nas comunidades do entorno
por meio de investimento responsável,
filantropia e cidadania corporativa.

203-1, 413-1

(10.2 e 10.3)

Inovação e Resiliência
do Negócio

Investimento em inovação que possibilite
a capacidade de adaptação a novos
cenários, tendências de mercado e
circularidade do modelo de negócio.

Eficiência Energética

Priorização do uso de energia renovável,
redução do consumo de energia e
otimização da gestão durante a operação.

302-1, 302-3, 302-4

(7.1, 7.2)

Diversidade, Inclusão e
Equidade

Garantia de equidade e promoção da
inclusão em termos de cor/raça, gênero,
idade, origem regional, PcDs, raça e de
sexualidade, além de garantir o respeito à
pluralidade de opiniões.

405-1, 405-2

(5.1, 5.4 e 5.5) e
(10.2, 10.3 e 10.4)

Estratégia Climática

Identificação e gestão dos riscos e
oportunidades ligados à mudança do
clima que podem impactar o modelo de
negócios, incluindo compromissos, metas
e governança climática.

201-2

(13.a)

Atração,
Desenvolvimento
e Retenção de
Colaboradores

Atração e retenção de talentos,
estruturação de planos de carreira,
reconhecimento, remuneração,
401-1, 401-2, 401-3,
benefícios, engajamento e estratégias de
404-1, 404-2, 404-3
capacitação de funcionários, buscando a
redução na rotatividade de funcionários
(turnover ).

(8.3, 8.5 e 8.8)

Robustez dos sistemas de gestão para
reduzir geração de resíduos e rejeitos
306-1, 306-2, 306-3,
e garantir a destinação adequada e
306-4 e 306-5
aumento das formas de valorização e
destinação adequada.

(12.4 e 12.5)

Gestão de Resíduos e
Rejeitos

Ética, Integridade e
Compliance

Transparência contábil, conformidade
com normas, leis e práticas anticorrupção,
promoção do código de conduta e
dos atributos de ética nos processos
organizacionais, e combate a práticas
anticompetitivas e ao suborno.

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

(9.2 e 9.4)

205-1, 205-2,
205-3

(16.5 e 16.6)
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Destaques do ano

GRI 102-10

AGENDA
AMBIENTAL

Desde o início da nossa jornada,
já produzimos mais de 87,2
milhões de Nm³ de biogás e
176 GWh de energia verde.

Nos últimos cinco anos, também
foram produzidos 280 mil Nm³
de biometano.

Em 2021, foram biodigeridos mais
de 170 mil t de resíduos sólidos
e mais de 1,4 milhões de m3 de
vinhaça em nossas plantas.
8
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IMPACTO
SOCIAL

57

colaboradores

46

contratações

Parceria com o
Florescer Ação
Social

COMPANHIA: RESULTADOS E INOVAÇÃO

R$

19,4 milhões

R$

4,3 milhões

R$

900 mil

em receita bruta

em Ebitda

investidos em pesquisas e
desenvolvimento

+ de R$

350 milhões

alocados em nossas plantas de
produção entre 2020 e 2021, com
projeção 10x maior para 2022
GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

3 plantas em operação,
com 41 MW de potência
instalada equivalente

+ de R$

450 milhões

desenvolvidos

Construção da nova matriz
de materialidade, conectada
aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável

+ de

400

matérias-primas já foram
analisadas no Centro
de Pesquisa Geo

9

m

2

ensagem
da liderança

N

osso leque diversificado de soluções nos insere na vanguarda
do movimento de descarbonização da economia. A agenda
ESG, sigla em inglês que engloba aspectos
ambientais, sociais e de governança, é uma
bússola indispensável para as empresas
e marca presença em todo diálogo sobre
alocação de recursos. Na Geo, oferecemos
aos nossos clientes meios de adequar operações e atingir metas ligadas a esse cenário e, por isso, estamos prontos para

liderar transformações significativas
no mercado.

O processo da companhia é inovador e
reflete avanços relevantes em pesquisa
e desenvolvimento, mas não estamos
começando a atuar agora. Nossa trajetória
se iniciou em 2008, e desde então, temos
um papel de destaque na estruturação da
cadeia de biogás no país, com mais de
87 milhões de Nm³ de biogás e 176,2 GWh
de energia verde produzidos.

GRI 102-14

Atuamos em sinergia com setores
como o agronegócio e o segmento
sucroenergético para promover
economia circular e mitigar emissões
de efeito estufa, atentos também aos
compromissos globais assumidos pelo
Brasil na COP26, no contexto da Política
Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e dos Créditos de Descarbonização (CBIOs) e na promoção da agenda
ESG. Nossa plataforma agrega valor a
resíduos, em especial à biomassa, com
geração de combustível e energia renováveis, além de hidrocarbonetos verdes
e biofertilizantes.

Por meio de parcerias e investimentos,
desenvolvemos três plantas de biogás: a
Raízen Geo Biogás, uma das maiores do
mundo, capaz de gerar 135 mil MWh por
ano de energia; a Geo Elétrica Tamboara,
inaugurada em 2012, pioneira na geração
de biogás em larga escala no Brasil e produz 1,5 mil Nm3 de biometano por dia; e a
Cocal Geo Biogás, a primeira planta nacional com gasoduto dedicado à distribuição
de biometano.

Em 2021, nosso time de colaboradores
aumentou exponencialmente, com 46 contratações, e avançamos na estruturação de
iniciativas para tornar nosso ambiente mais
inclusivo e propício ao desenvolvimento
pessoal. Esse movimento integra nosso plano de expansão dos negócios, projetos em
implantação para construir mais cinco plantas com clientes e parceiros. Lado a lado
com a UISA, nossa nova sócia, estamos
desenvolvendo uma unidade com previsão
de capacidade produtiva de 60 milhões
de Nm3 equivalentes de biogás por ano.

No pilar de governança corporativa, nossa estrutura está cada
vez mais madura, e o processo de
tomada de decisão leva em conta
insumos de diferentes áreas. Em

2021, organizamos nosso Conselho de
Administração, com reuniões bimestrais,
e formamos comitês para as esferas
financeira, de sustentabilidade e de
aprovação de projetos, acompanhados
de novas políticas e a implantação de
gerências administrativas.
Investir em pesquisa e desenvolvimento
é uma decisão estratégica e um compromisso da companhia desde o início
da nossa jornada. Com uma década de
atuação, nosso Centro de Pesquisas Geo,
o CPG, é destaque internacional em biodigestão anaeróbia e já realizou análises
com mais de 400 matérias-primas. Nossa
plataforma de inovação também produziu
o Geo Connect, estrutura que monitora as
atividades de produção energética e nos
permite atuar com eficiência e rapidez
em processos de ajuste e manutenção
operacional, realizando acompanhamento remoto 24 horas por dia, assegurando
assim a eficácia de todo o nosso processo.

Com a expansão da nossa presença no
país, também queremos ampliar o impacto social que geramos nas comunidades
locais. Firmamos uma parceria com o
Florescer Ação Social com o objetivo de
apoiar iniciativas socioeducativas, esportivas, culturais, de qualificação profissional
e de geração de renda.
Estamos prontos para encarar os desafios
e animados para abraçar as oportunidades
que nossa plataforma de atuação oferece.

Nosso processo já é uma realidade
e os impactos positivos gerados
por meio da transformação de resíduos são chave para os negócios
no Brasil. Gostaria de agradecer a todos

que tornam isso possível, nossa equipe de
profissionais dedicados a fazer diferença
no dia a dia. Não há segredo para a nossa
motivação: estamos no caminho certo para
promover mudanças significativas e dar
tração ao movimento #NetZeroNow.

Alessandro v. Arco Gardemann
CEO

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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uem
somos
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7

A

Geo Biogas & Tech tem atuação pioneira no desenvolvimento da cadeia de biogás no
Brasil, com contribuições de
peso para renovar a matriz energética do
país e tornar as empresas nacionais mais
alinhadas ao movimento ESG. Nosso processo, consolidado e operante há mais
de uma década, transforma e agrega
valor a resíduos e à biomassa, reinserindo
esses materiais no processo produtivo.
Essa plataforma de negócios se viabiliza
por meio de investimentos em inovação
e tecnologia, área que nos impulsiona
desde o início da jornada da Geo. Não à
toa, nosso Centro de Pesquisa é referência global em biodigestão anaeróbia (leia
mais na página 42).
O início da nossa trajetória foi marcado
pela certeza de que o biogás é fundamental para evoluirmos em diferentes
setores, com olhar para a eficiência enerGEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

gética, a economia circular e a análise de
ciclo de vida.
Vamos continuar firmes na promoção de
transformações nas operações das empresas, com o objetivo de torná-las mais
alinhadas ao movimento de combate às
mudanças climáticas. A Geo tem destaque
nesse apoio às organizações, seja por
meio de investimentos e projetos de biogás ou como companhia inserida na esfera
da Política Nacional de Biocombustíveis
(RenovaBio) e dos Créditos de Descarbonização (CBIOs).
Nosso discurso é levado à prática com a
dedicação e engajamento do time Geo. São
57 pessoas, sendo 48 homens e 9 mulheres,
com experiências e conhecimentos em diferentes áreas. Em 2021, reforçamos a estrutura
da área e aprimoramos frentes como gestão
de talento, desenvolvimento e capacitação
e cultura, a fim de receber os 46 novos colaboradores (leia mais na página 46).
13

Nossa cara

GRI 102-16

Propósito

NET ZERO NOW!
Descarbonizar o meio ambiente agora,
por meio da transformação de biomassa
e resíduos orgânicos em energia limpa
e riquezas.

Visão

Somos uma plataforma global de
tecnologia, produção, comercialização
e logística de hidrocarbonetos verdes
e derivados, no país de maior potencial
agrícola e maior fonte de resíduos
orgânicos do mundo.
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#Somos
inovadores

#Somos
inteligência
empresarial

#Somos
tecnologia

#Somos
o pensar
do dono

Valores

#Somos
uma solução
efetiva

#SomosGEO

#Somos
ESG

#Somos
comunicação

#Somos
inclusivos

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

#Somos
UM

#Somos
UM time

#Somos
engajados
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Diferenciais competitivos
Com mais de uma década de jornada,
nossa plataforma de negócios reúne
soluções customizadas, capazes de
aproximar ainda mais nossos clientes do
movimento ESG. Entre os diferenciais
que oferecemos em nosso portfólio, têm
destaque três eixos:

1

Engenharia e tecnologia

2

Acompanhamento operacional

3

16

Com o apoio de parceiros e fornecedores homologados e de financiadores, entregamos projetos em diferentes etapas, do conceitual
ao detalhado. Acompanhamos e supervisionamos Capex, conduzimos a gestão do cronograma e da obra e oferecemos suporte no
processo de obtenção de licenças ambientais

Por meio do Geo Connect (leia mais na página 42), conduzimos processos de acompanhamento e monitoramento remoto das plantas 24h
por dia. Isso inclui uma central de atendimento remoto para operação
assistida e tomada de decisão em tempo real por meio de dados, portal do clientes com procedimentos, manuais, checklists operacionais
e gestão de rotina, planejamento e controle da produção, auditoria e
controle de qualidade, além de relatórios diários de produção de energia e biogás e apoio na estrutura orçamentária da planta (Opex)

Frentes comerciais
Temos um posicionamento sólido nos mercados de energia e de
gás, e nossa equipe comercial está dedicada à expansão da nossa
capacidade produtiva. No segmento de biometano, comercializamos o produto para a frota da usina, com desconto em relação ao
diesel, e compramos o gás a preços fixos

INOVAMOS PARA AMPLIAR NOSSO IMPACTO

E
S
G

Nossas soluções
Desenvolvimento
de negócios

Geo Gás
Atuamos na comercialização e distribuição da
molécula de metano, com
conexões entre nossas
unidades produtoras e os
usuários, sejam eles industriais, grande comércio ou
veicular, por meio de diversos modais, como dutos e
caminhões. (veja mais aqui,
ou acesse nosso site);

Participamos junto com
nossos parceiros na implantação e gestão das plantas
(veja mais aqui, ou acesse
nosso site)

Investimentos

Engenharia

Nutrimos redes de parcerias
com clientes e investidores,
compartilhando riscos e
benefícios. O mercado de
biogás hoje reúne muitas
fontes de incentivos, como
o Programa Nacional de
Metano Zero. O movimento
de iniciativas ESG também
propicia muitas oportunidades para captação de
recursos (veja mais aqui, ou
acesse nosso site);

Nossa expertise envolve
desde etapas iniciais dos
projetos aos estágios
mais complexos
(veja mais aqui,
ou acesse nosso site);

Alysson de Camargo
Gerente de P&D e
Engenharia de Processos

Fernando Veroneze
Gerente de Engenharia

Geo Connect

Centro de Pesquisa Geo

Monitoramos e
acompanhamos as
operações das nossas
tecnologias, com reportes
constantes. Nossa
equipe de profissionais
especializados oferece
suporte contínuo no
controle e gestão da
operação na planta de
biogás, com mais de 500
indicadores em tempo real
(leia mais na página 40)

Relevância internacional em
pesquisa e engenharia em
biodigestão anaeróbia, o CPG
dá o tom para tendências em
inovação e tecnologia. Implementada em 2011, a estrutura
contribui de forma significativa para o desenvolvimento
da Geo, garantindo que a
companhia esteja na vanguarda do desenvolvimento
da cadeia de biogás no país
(leia mais na página 42).

Philipe Gabillaud
Coordenador de Produção
e Manutenção

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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Linha do tempo
Geo Elétrica é selecionada
em chamada pública da
Aneel/Copel para venda
de energia.
Início da operação
SPC Tamboara.

Implementação da
unidade-piloto. Com o
primeiro protótipo de
biodigestor, vindo da
Alemanha, iniciamos
estudos para geração de
biogás no Brasil.

Construção da nossa
primeira planta:
Geo Elétrica
Tamboara.

2010
2007

18

2008
Fundação da
Geo Energética.

Venda de
participação
minoritária para a GE
(General Electric).

2011

Financiamento de
projetos em biogás
pela Financiadora de
Estudos e Projetos
(Finep).

2012

2013

Estruturação do Centro de
Pesquisas Geo (CPG).

No escopo do projeto
Cocal Geo Biogás, o
gasoduto da GasBrasiliano
recebe aprovação da
Agência Reguladora de
Serviços Públicos do
Estado de São Paulo
(ARSESP).
Ingresso de novos
investidores na Geo.
Raízen Geo Biogas vence
o primeiro leilão de biogás
voltado para a geração
de energia elétrica do
país, com contrato para
geração de 96.000 MWh/
ano até 2046.
Inauguração do primeiro
posto comercial de
biometano no país,
em Tamboara.

Reformulação completa
da identidade visual
da empresa.

Formação da Joint
Venture Cocal Geo
Biogás, com projeto
de construção
de gasoduto
estruturante para
fornecimento
de biometano à
GasBrasiliano.
2020

2015

2016

2017

2021

2018

Inauguração da Raízen Geo
Biogás - Bonfim, uma das
maiores plantas de biogás
do mundo, com 21 MW de
capacidade instalada.

Formação da Joint
Venture Raízen
Geo Biogás.

O processo de biodigestão
da nossa planta de
Tamboara passa a incluir
outros resíduos do setor
agroindustrial.

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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Estrutura
societária

Investidores

Montese

GEO
Investimentos

GEO
Biogas & Tech

GEO
Operações

UISA-GEO

20

CRI-GEO

Cocal - GEO
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Raízen- GEO

GEO
Tamboara

GEO Gás

Onde marcamos presença
Atualmente estamos presentes em cinco
municípios e dois estados do país. Nossa
sede se localiza na cidade de São Paulo
(SP). Em Londrina (PR), estão nosso escritório e nosso Centro de Pesquisas. Além
disso, possuímos três plantas em operação nos municípios de Tamboara (PR),
Bonfim (SP) e Narandiba (SP).

Para o ano de 2022, já temos um ambicioso plano de expansão que prevê a implantação de mais três plantas de produção,
nos Estados de Mato Grosso, São Paulo e
Rio Grande do Sul.

Em implantação
Em operação

UISA Geo Biogás Nova Olímpia

Planta
Narandiba/SP

Planta
Bonfim/SP

Raízen Geo Biogás Unidade Costa Pinto

CriGeo Biogás Parceria com
Crivellaro Ambiental

Planta
Tamboara/PR

Geo Reiter
Biogás

Escritório
Londrina/PR

Sede
São Paulo/SP
Cocal Geo Biogás Unidade Paraguaçu

21

NOSSAS PLANTAS
GEO ELÉTRICA TAMBOARA
Pioneira na produção de biogás em larga
escala no país, a planta foi um marco
no setor de bioenergia nacional. Em
operação desde 2012, em parceria com a
Coopcana, a unidade é capaz de gerar 10
MW a partir do processamento de torta
de filtro, vinhaça e palha e de outros
resíduos agroindustriais.
Localizada no Paraná, a unidade produz
1.500 Nm3 por dia de biometano, e a
operação está sendo ampliada para que a
produção chegue a 25 mil Nm³/dia, o que
equivale a cerca de 23 mil litros de diesel.
Para isso, ela conta com dois biodigestores verticais de 5 mil m³ cada e três
biodigestores horizontais, dois de 18 mil
m³ e um de 5 mil m³.
Na Geo Elétrica Tamboara, são processados
resíduos da usina sucroenergética, a torta
de filtro e vinhaça, e outros resíduos agroindustriais para produção de biogás. A torta

de filtro passa por um processo de silagem
para estocagem durante o ano e manutenção da sua composição, e a vinhaça recebida da usina é armazenada na buffer.
A torta de filtro e a vinhaça são alimentadas nos biodigestores verticais de maneira
contínua e, ao mesmo tempo, o digestato
é retirado e enviado para o sistema de separação, no qual é dividido em uma fase
sólida, utilizada como biofertilizante. Estes
são alimentados com vinhaça, também de
maneira contínua, e o digestato resultante dessa etapa é enviado para o campo
como fertilizante líquido.
O biogás produzido passa por um processo de remoção de enxofre e é enviado
para os motogeradores, nos quais é utilizado para produção de energia elétrica.
Outro destino para o biogás é a purificação, por meio da remoção do CO2, para
produção do biometano.

Performance anual
+ de 93 mil t de resíduos sólidos
e + de 310 mil m3 de vinhaça
foram biodigeridos
15 milhões Nm3 de biogás
32 mil m3 de biometano, ou
130MWheq de biometano
+30 mil MWh de energia
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RAÍZEN GEO BIOGÁS –
UNIDADE BONFIM

COCAL GEO BIOGÁS –
UNIDADE NARANDIBA

Uma das maiores do mundo, a planta de
biogás se localiza em São Paulo, na Unidade
Bonfim. Foi criada por meio da joint venture
entre Raízen e Geo, constituída em 2018.
Este projeto entrou em operação em 2020
e fez parte da inovação da utilização de vinhaça e torta de filtro, resíduos da indústria
sucroenergética, para produzir biogás.

Também instalada em São Paulo, na
unidade Narandiba, a Cocal Geo Biogás é
a primeira planta do país com gasoduto
dedicado ao transporte de biometano, o
que representa avanços significativos em
termos de infraestrutura.

Na Raízen Geo Biogás, temos um potencial de geração de até 135 mil MWh
por ano de energia elétrica, a partir de
milhões de toneladas de cana moídas. A
planta conta com dois biodigestores verticais, cada um com 8 mil m³, além de um
biodigestor horizontal de 18 mil m³.

Com dois biodigestores verticais de
8 mil m³ e quatro biodigestores horizontais de 18 mil m³, a planta tem capacidade para gerar 5 MW de energia elétrica
e mais 25 mil Nm³/d de biometano. As
matérias-primas utilizadas são: vinhaça,
torta de filtro e palha, provenientes de
milhões de toneladas de cana moídas
anualmente.

Performance anual

Performance anual

+ de 54 mil t de resíduos sólidos
e 1,2 milhões de m3 de vinhaça
foram biodigeridos
56 milhões de Nm3 de biogás
+ de 130 mil MWh de
energia elétrica

+ de 21 mil t de resíduos sólidos
e + de 143 mil m3 de vinhaça
foram biodigeridos
+ de 8 milhões de Nm3
de biometano
33 mil MWh de energia elétrica

PROJETOS DE EXPANSÃO
Antevendo os próximos ciclos, temos projetos em etapas de implantação, cujas
conclusões devem acontecer até 2023. Atualmente, temos cinco unidades sendo
desenvolvidas com clientes e parceiros, incluindo a estrutura que é fruto da nossa
parceria com a UISA.
Com investimentos que ultrapassam a marca de R$ 200 milhões, a construção da
planta UISA Geo Biogás vai gerar contribuições relevantes para o desenvolvimento
da cadeia do biogás na região Centro-Oeste. A previsão é de que, concluída, a unidade seja capaz de produzir 60 milhões de Nm3 equivalentes de biogás por ano.

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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Nosso papel na
descarbonização do planeta
Nosso propósito é descarbonizar o planeta
por meio da transformação de resíduos,
que seriam descartados, em adubo orgânico e energia limpa, renovável e competitiva
no mercado. Nossa jornada permitiu consolidar um processo eficaz e bem estruturado,
o que nos torna líderes no desenvolvimento da cadeia de biogás no país.
Ao lado de nossos clientes e parceiros, impulsionamos a agenda ESG para
organizações de diferentes setores, com
soluções que possibilitam mitigar impactos no meio ambiente e dar tração ao
movimento de economia circular.
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Acreditamos que investir em iniciativas
voltadas a produzir biogás é a alternativa
ideal para viabilizar que muitos segmentos da economia acompanhem e atendam
a demanda por descarbonização.
Nosso processo convida essas organizações a transformarem materiais que
seriam descartados, agregar valor a esses
resíduos e integrá-los a um processo que
contribui para revolucionar nossa matriz
energética e ampliar o abastecimento
com combustíveis renováveis.

Por que o biogás?
A história da Geo e a presença do biogás
no país se entrelaçam. A companhia
desenvolveu processos e soluções
tecnológicas que a consolidaram no mercado como líder. Ainda assim, há muitos
desafios para tornar o combustível mais
presente nas operações das companhias
nacionais e no dia a dia dos brasileiros.

O biogás é produzido pela decomposição
de matéria orgânica na ausência de oxigênio, acompanhada de condições determinadas de pH, temperatura, nutrientes e
umidade.
Os resíduos, que em nosso processo são
matérias-primas, passam pelas etapas de
armazenamento e biodigestão. Em sua
composição, o biogás possui o gás carbônico (CO2) e o metano (CH4), além de
quantidades menores de ácido sulfídrico,
amônia e hidrogênio.

PROCESSO PRODUTIVO - PASSO A PASSO

Matéria orgânica
Armazenamento
Biodigestor
Biogás

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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O Brasil é o
país com maior
potencial para
produzir biogás
no mundo

FONTES DE BIOGÁS
SUCROENERGÉTICAS
• Torta de filtro: resíduo sólido obtido no
processo de filtração do caldo de cana;
• Vinhaça: subproduto da produção de etanol, obtido durante a destilação do vinho;
• Bagaço de cana;
• Palha.
AGROINDUSTRIAIS
• Dejetos de aves, suínos e bovinos,
além de resíduos agrícolas e do
setor alimentício.
DE SANEAMENTO
• Resíduos sólidos urbanos e
esgoto sanitário.
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VANTAGENS
•
•
•
•
•
•

POTENCIAL

Redução dos gases de efeito estufa;
Fonte armazenável de energia;
Flexível: biometano e energia elétrica;
Energia renovável e despachável;
Geração descentralizada;
Sistema 100% fechado e autossustentável.

Se investirmos no
biogás, será possível
dar conta de 40% da
demanda brasileira por
energia elétrica ou até
70% do uso de diesel
(com redução significativa
da poluição em relação
ao combustível fóssil).

40%

Demanda
por energia
elétrica

O Brasil reúne todas as condições para se
destacar no cenário mundial de produção
de biogás, tendo em vista o potencial dos
resíduos agrícolas, como vinhaça, bagaço
de cana-de-açúcar, torta de filtro e palha,
além de resíduos urbanos.
Segundo estudo da Associação Brasileira
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), a destinação
correta de resíduos no Brasil tem potencial de reduzir as emissões de CO2 equivalente em 29 milhões de toneladas por
ano e gerar mais de 280 MW de energia
elétrica, volume suficiente para abastecer
uma população de cerca de 1,5 milhão
de pessoas.
De acordo com a Associação Brasileira do
Biogás (ABiogás), a ampliação de investimentos e projetos, em especial no setor
sucroenergético, impulsionaram o cenário
nacional. A cadeia de biogás encerrou
2021 com 30% de crescimento, em comparação ao contexto do ano anterior.

70%

Demanda
por diesel

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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ECONOMIA CIRCULAR
Nosso processo busca promover a circularidade da economia, agregando valor a
esses materiais, com a transformação de
resíduos, especialmente biomassa proveniente da indústria sucroenergética,
em energia renovável. Esse movimento
é capaz de gerar impactos positivos em
diferentes setores, incluindo saneamento, agronegócio e no segmento
sucroenergético.

O avanço da economia circular tem sido significativo nos últimos anos, com desenvolvimento de projetos e sinergias que fazem
frente ao desafio da busca por eficiência dos
processos produtivos, aliada a ganhos econômicos. A Geo e o conceito de economia
circular se confundem, considerando o core
business e o DNA da companhia. Ainda há
um longo caminho pela frente, e sabemos
que desempenhamos um papel fundamental
para assegurar circularidade às operações e
à gestão de recursos das empresas.

Fertilizantes
Água tratada

Cana de
açúcar

Biogás

Resíduos
orgânicos

Energia
Vapor
Biometano
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ANÁLISE DE CICLO
DE VIDA (ACV)
Já parou para mensurar a sustentabilidade
da sua empresa? Sabia que existe uma
ferramenta para isso? Comparar o desempenho ambiental de diferentes produtos
pode trazer respostas e soluções ambientalmente viáveis para o seu processo e
para o sucesso do seu negócio.

O seu produto tem algum impacto
ambiental sobre o aquecimento global?
Quantos quilos de CO2 são emitidos ao
produzir uma tonelada do seu produto?
Qual é o insumo utilizado no seu processo? Qual é o produto resultante do
seu processo?

A ACV é uma metodologia reconhecida
internacionalmente, padronizada pela
série de normas ISO 14040. Empregada
em vários países para a formulação de
políticas públicas, também é utilizada
pelo setor privado no desenvolvimento
de produtos, processos e estratégias de
negócios, bem como na comunicação
sobre aspectos ambientais de produtos.

Nós aqui na Geo temos essas respostas,
e estamos muito orgulhosos em contar
essa história!

Algumas premissas são fundamentais para
entendermos esse processo, partindo de
perguntas como as seguintes:

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

Ficou interessado em nosso
processo? Acesse nosso site
e saiba mais sobre o que
fazemos para a descarbonização
imediata do nosso planeta!
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Raio-x das estruturas
e processos
As operações das unidades que construímos contam
com diferentes estruturas e processos. Conﬁra a
seguir os principais componentes das nossas plantas:

Lagoa Buffer
A vinhaça proveniente da destilaria da usina é
resfriada e segue para as lagoas buffer, que têm o
papel de equalizar a alimentação dos biodigestores
verticais e horizontal, bem como de servir como
estoque para paradas curtas da usina

Biodigestor horizontal
Utilizado para líquidos, como a vinhaça, esta
estrutura é um reator agitado construído na
forma de lagoa. O processo conta com
controle de agitação, pressão e temperatura,
similar ao dos biodigestores verticais

Biodigestor vertical
O processo de biodigestão
de materiais sólidos ocorre
nesta etapa. Bactérias
anaeróbias transformam
biomassa em biogás

Resíduo orgânico

Torta de ﬁltro

Silos
O objetivo principal da silagem é conservar a
matéria orgânica do material e aumentar a
validade do produto em estoque, possibilitando
que a produção de biogás ocorra 365 dias por ano

Flare
É um equipamento de segurança para evitar
emissão de metano diretamente para o ambiente.
Ele somente é utilizado em casos extremos, nos
quais não há consumos para o biogás e esse não
possa mais ser armazenado nos gasômetros

Dessulfurizador
O biogás gerado pode apresentar
elevados teores de enxofre. O ácido
sulfídrico (H2S) é altamente
corrosivo e, portanto, deve ser
removido da corrente de biogás

Motogerador
O gás é pressurizado e segue
para os motogeradores a ﬁm de
ser utilizado como combustível.
A energia liberada na combustão
do metano é transformada em
energia elétrica, com eﬁciência
elétrica superior a 40%

Pressure Swing
Adsorption (PSA)

Adubo
orgânico
líquido

Adubo
orgânico
sólido

BIOFERTILIZANTES

ENERGIA ELÉTRICA

BIOMETANO

Nossos produtos
Apresentamos aos nossos clientes e
parceiros um portfólio de produtos e
soluções inovadores, completos e customizados. Com esse leque à disposição,
oferecemos oportunidades para integrá-los à agenda ESG e ao movimento de
descarbonização da economia.

BIOGÁS
Considerado o combustível da transição
energética, o biometano é produzido por
meio da purificação do biogás e é capaz
de reduzir em até 95% as emissões de
gases de efeito estufa (GEE).
Esse combustível gasoso, composto de
no mínimo 90% de CH4, é intercambiável
com o gás natural em todas as aplicações
e representa uma alternativa para o GLP
(gás liquefeito de petróleo) e para o diesel,
inclusive em veículos pesados, com potencial para mitigar em até 99% a emissão de
partículas lançadas na atmosfera.
O biometano é uma solução inteligente
e sustentável para a gestão de resíduos
orgânicos e gera benefícios relevantes,
entre eles a possibilidade de ser produzido
localmente, o que dispensa a construção
de longas distâncias de gasodutos, favorecendo o combate às mudanças climáticas,
com reduções consideráveis nas emissões
de gases de efeito estufa e a promoção do
desenvolvimento sustentável.
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ENERGIA ELÉTRICA
A partir do biogás produzido com nossa
tecnologia é possível gerar energia
elétrica limpa e estável, em quantidade segura para abastecer diferentes
mercados. Nesse processo, o biogás
passa por um tratamento e em seguida é
utilizado para alimentar motogeradores
e produzir energia elétrica, que pode ser
encaminhada para a geração distribuída,
mercado livre ou leilões.
A energia elétrica gerada a partir do biogás também promove oportunidades de
renda extra, geração de emprego, comercialização do excedente às concessionárias, redução da emissão de metano na
atmosfera, e autossuficiência energética.
É uma fonte de energia armazenável e
despachável, e substitui térmicas fósseis,
entre outros impactos positivos.

BIOFERTILIZANTES
Produzimos adubo orgânico a partir
da biodigestão anaeróbia de matéria
orgânica, a partir da qual se origina um
composto rico em micronutrientes da bioflora ativa, necessários para o crescimento
saudável das plantas, além de ser uma
opção carbono zero.
Esse processo, em que não há aumento de
temperatura e emissão de metano, pode
resultar na produção de adubo orgânico
sólido (organogeo) e de biofertilizante
líquido, o liquifértil. Em termos de nutrientes, os biofertilizantes são comparáveis ao
resíduo gerado na compostagem, porém
fornecem nutrientes ainda mais biodisponíveis para as plantas após a mineralização.

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

#NetZeroNow
Ocupamos uma posição privilegiada por
conta da nossa plataforma de negócios. A
própria atuação da Geo reúne soluções e
produtos que ampliam o movimento em
busca da descarbonização da economia.
Ao reutilizar resíduos gerados em processos
produtivos de larga escala e transformá-los
em energia limpa e renovável, traçamos uma
rota simples e confiável para que outras empresas alcancem seus objetivos e metas ESG.
Além disso, estamos preparados para atuar
com relevância no mercado de carbono
regulado, por meio da emissão de créditos
de descarbonização (CBIOs), fundamentais
no cenário nacional desenhado pela Política
Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio),
instituída com a Lei nº 13.576/2017.
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Nossa governança
GRI 102-18, 103-2, 103-3 |201, 103-2, 103-3 |205, 103-2, 103-3 |206, 103-2, 103-3 |419

Em 2021, assumimos o compromisso de
aprimorar nossas práticas de governança
corporativa, em busca de fortalecer e ampliar o pilar da nossa estratégia ESG. Por
isso, iniciamos a implantação de diversos
projetos para aproximar nossa área das
referências no mercado em governança.

ENRIQUECENDO
NOSSA TOMADA DE DECISÃO
Estruturamos o Conselho de Administração, que se reúne todo bimestre, e formamos um comitê financeiro, com o objetivo
de dar mais transparência aos nossos
números, acompanhado de novas políticas para a área de finanças e pagamentos
e da realização de auditoria externa anual,
que passa a ser trimestral em 2022.
Também contamos com um comitê executivo, com encontros quinzenais para
apoiar a diretoria nas decisões, e realizamos reuniões semanais para conferir mais

NOSSOS DOCUMENTOS
E DIRETRIZES
O Código de Ética da Geo nos orienta em
relação a práticas anticorrupção e de concorrência desleal. O documento organiza
tratativas a respeito do recebimento de
brindes e da conduta dos funcionários
e fornecedores.
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transparência às informações e repassar
aos demais grupos da companhia dados
sobre resultados, projeções e objetivos.
Esses processos ganharam corpo com a
implantação da Diretoria Administrativa
Financeira e a centralização de procedimentos e controles internos.
Outra novidade relevante foi a criação
do comitê de aprovação de projetos.
Todas as iniciativas desenhadas internamente agora passam pelo crivo de diferentes áreas, a fim de analisar aspectos
como prazo, possibilidade de execução,
oportunidades para melhorias e aprovações em geral.

Estamos em processo de elaboração de
políticas para compliance; relacionamento
com terceiros; segurança da informação;
gerenciamento de riscos, responsabilidade socioambiental – todos os nossos
esforços vão ao encontro das premissas
descritas no Princípio 15 da “Declaração
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” – e investimento social; e
contribuição e doações. GRI 102-11

UM PANORAMA DOS AVANÇOS
O amadurecimento da nossa estrutura de tomada de decisão se reflete
em muitas novidades e implementações de instâncias, ferramentas e iniciativas. Entre elas, destacam-se nosso Código de Ética, a organização do
Conselho Administrativo e dos comitês financeiro e de sustentabilidade,
a atualização do Sistema SAP, com o software S/4 HANA, as políticas financeira e de confidencialidade, o desenho organizacional da companhia,
acompanhado de metas coletivas e individuais, e os avanços na gestão
de desempenho, com monitoramento de KPIs.

GESTÃO DE RISCOS
Monitoramos os principais fatores operacionais, climáticos, financeiros e regulatórios. Os riscos identificados são tratados
em reuniões estratégicas com a área de
Compliance, que atua para potencializar

CANAL DE DENÚNCIAS
GRI 103-2, 103-2, 103-3 |406

Contratamos uma consultoria externa
para revisar nosso Código de Ética e
auxiliar no desenvolvimento do nosso
canal de denúncias, que será implantado
no primeiro semestre de 2022 de forma
automatizada e controlada por terceiros. Ele permitirá que os colaboradores
reportem de forma anônima possíveis
irregularidades com segurança. Todas as
denúncias serão encaminhadas para a
área competente, que será responsável
por investigar e, caso necessário, aplicar
as sanções previstas.

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

as ações preventivas e garantir que nossas atividades estejam sempre alinhadas
com as leis e regulamentos. Participamos
ativamente das discussões em torno da
construção do arcabouço legal relacionado à produção de biogás e biometano no
país. GRI 201-2

Atualmente, as denúncias são feitas
diretamente ao líder da área responsável,
que deve atuar para realizar as devidas tratativas. As compras devem ser realizadas
a partir de uma análise criteriosa de qualidade e preço, conduzida por meio de cotação. Desta forma damos a oportunidade
para diversos fornecedores participarem.
Não toleramos nenhum tipo de discriminação em nosso negócio, uma premissa
reforçada para todos os colaboradores que
passam a integrar o time. O recebimento
de eventuais denúncias é avaliado por uma
consultoria externa ligada diretamente ao
Conselho Administrativo.
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A ESTRUTURA DA GEO
Comitê
Financeiro
Conselho de
Administração

Comitê de
Sustentabilidade
Comitê de
Aprovação de Projetos

CEO

Diretoria de
Planejamento
Estratégico

Diretoria
Administrativa
Financeira

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Formado por seis membros, é responsável por orientar e supervisionar nossa
relação com investidores, clientes, parceiros, órgãos do poder público e com
a comunidade, como forma de garantir
a geração de impactos positivos.

Membros: Bernardo Parnes,
Caio Koch-Weser, Paulo Caldeira,
Alessandro Gardemann, Sergio Spinelli
e José Arimateia.
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Diretoria de
Operações

Diretoria de
Novos Negócios

OLHAR ESG
NA TOMADA DE DECISÃO
As atividades desenvolvidas pela Geo, naturalmente, se alinham à promoção de impactos
positivos nas esferas social, ambiental e de
governança, com soluções e produtos que
contribuem para a ampliação de agendas relevantes e viabilizam o atingimento de metas e
objetivos ambiciosos.
A fim de trazer esse posicionamento para
dentro da companhia, e garantir que o assunto
marque presença no dia a dia da Geo, nosso
departamento ESG está em fase de implementação. Trata-se de um passo necessário e estratégico para o nosso amadurecimento como
player de destaque no mercado.

ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA
EM IMPLANTAÇÃO
Entre nossos projetos para fortalecer a
estrutura de governança da companhia está
a criação de instâncias voltadas a frentes
estratégicas. Em 2022, nosso processo de
tomada de decisão vai contar com uma diretoria executiva e os comitês financeiro, de
sustentabilidade e de aprovação de projetos, com os seguintes escopos de atuação:
DIRETORIA EXECUTIVA
Responsável pelo direcionamento estratégico da companhia, a Diretoria Executiva
atua alinhada ao nosso Código de Ética,
ao desenvolvimento sustentável do setor
e ao cumprimento e execução do Planejamento Estratégico da Geo.

Alessandro
Gardemann
Diretor Presidente - CEO

Eliane Viotto
Diretora Administrativa
Financeira

Maurício Baldi
Diretor de Operações

COMITÊ FINANCEIRO
Contando com oito membros, o órgão assessora o Conselho de Administração com
o objetivo de garantir que as operações
da companhia estejam sempre alinhadas
às previsões legais e de conferir mais
transparência à atuação da área.
COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
Fundamental em nosso negócio, o comitê,
composto por quatro membros, atua
para manter a pauta ESG no centro das
tomadas de decisões na companhia. Entre
suas responsabilidades, está a de revisar
estratégias de comunicação e olhar para o
desempenho nos pilares ambiental, social
e de governança.
COMITÊ DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
O órgão foi criado para garantir a análise
dos aspectos mais relevantes de projetos
desenhados na Geo antes da etapa de
implementação. Com envolvimento de diferentes áreas, os membros se debruçam
sobre as iniciativas e avaliam exequibilidade, prazos, aprovações necessárias e
outros aspectos.

Dante Alberto
Jemma Cobucci
Diretor de Planejamento
Estratégico

Renato Steffen Barnabe
Diretor de Novos Negócios

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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novamos
para ampliar
nosso impacto

Investimos e desenvolvemos
tecnologias modernas a fim de
contribuir efetivamente para a
construção de soluções em linha
com a preservação do meio ambiente
GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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Destaques do
nosso processo
Não é exagero dizer que a Geo nasceu a
partir de tecnologia, muito menos enfatizar
que a companhia alcançou o patamar de
liderança no setor por meio de inovações
desenvolvidas internamente. O tema é
prioritário na companhia, fazendo-se presente no processo de tomada de decisão,
em projetos e iniciativas e nas atividades
do dia a dia.
Um dos principais diferenciais da plataforma da Geo é a não sazonalidade. Em
outras palavras, temos capacidade de
produção durante todo o ano, de modo
ininterrupto. Isso porque utilizamos diferentes matérias-primas, oferecendo fornecimento de biogás e energia constante.
Nossa jornada, por si só, atesta a qualidade das soluções tecnológicas que
integram nosso portfólio, e contamos
com ferramentas para que nossos clientes
acompanhem o desempenho das plantas
em detalhes.
Na Geo, impulsionamos ações direcionadas para desenvolver a cadeia de
biogás no país, incluindo parcerias com
diferentes organizações, e atuamos para
ampliar o potencial das nossas operações,
englobar outros setores da economia e
promover a economia circular por meio
do reaproveitamento de resíduos.
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GEO CONNECT
Nossas plantas de Biogás possuem
uma moderna e precisa estrutura de
monitoramento das atividades de produção energética. O Geo Connect nos
permite atuar com eficiência e rapidez
em processos de ajuste e manutenção
operacional, e atesta a qualidade dos
nossos procedimentos.
O escopo das atividades dos nossos engenheiros está sempre em linha com as especificidades de cada uma das plantas, envolvendo o monitoramento e a segurança
operacional, além da busca de resultados.
O nosso modus operandi permite busca
maximizar a eficiência energética e acelerar
a curva de maturidade e retorno sobre o investimento dos nossos clientes e parceiros.
Nosso sistema operacional realiza acompanhamento remoto 24 horas por dia. Nossos
clientes têm à disposição uma Central
de Atendimento Remoto para operação
assistida e tomada de decisão por meio
de diversos indicadores em tempo real,
conduzimos a gestão da rotina da planta,
atribuindo logística interna por meio de
checklists e procedimentos operacionais.
Apoiamos diretamente o planejamento das
equipes de operação e manutenção, além
de gerarmos e encaminharmos relatórios
diários de produção de energia e biogás.

PARCERIAS
E PROJETOS ACADÊMICOS

SINERGIAS
COM A AGROINDÚSTRIA

Visando a fortalecer e aprimorar cada
vez mais nossos vínculos acadêmicos,
desenvolvemos parcerias com diversas
universidades no país, com oferta
e patrocínio de bolsas de estudo.
Participamos também de programas de
incentivo à pesquisa, como o “Pesquisador
na Empresa”, que promove a atuação de
acadêmicos dentro de nossas unidades.

Não é à toa que temos tantas conexões
com empresas do agronegócio. Nosso
processo oferece oportunidades para essas organizações tornarem suas atividades mais alinhadas à agenda ambiental
e formularem estratégias ESG ousadas,
tendo em vista que agregamos valor a
materiais que seriam descartados, em
especial a biomassa.

Em 2021, ingressamos no Programa de
Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAE), por meio de edital do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). A iniciativa apoia a inserção de pesquisadores
em empresas inovadoras. Nosso objetivo
é otimizar o processo de biodigestão,
projeto que deve ser desenvolvido nos
próximos dois anos.

Com o objetivo de ampliar esse campo
de atuação, estabelecemos uma parceria com o Centro Biotecnológico da
Biomassa (CBB), da UISA. O projeto se
destina a incrementar o potencial das
usinas agrícolas sem a necessidade de
expansão das áreas, com aumento da
produtividade por hectare, o que envolve processos de avaliação contínuos
de biomassa.

Além disso, fomos selecionados pelo
edital Tecnova II, da Fundação Araucária,
para elaborar um sistema de biodigestão
de resíduos lignocelulósicos. Também
atuamos em parcerias com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e
a Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), voltadas a pesquisas que
possam contribuir para o aprimoramento
da cadeia de biogás no Brasil.
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Centro de Pesquisas Geo
Inaugurado há dez anos em Londrina, no
Paraná, o Centro de Pesquisas Geo (CPG)
se destaca na área de biodigestão anaeróbia em nível internacional, como um dos
mais avançados laboratórios de pesquisa e
engenharia. A atuação do CPG é referência
em controle de qualidade, desenvolvimento e inovação, e é liderada por Alysson de
Camargo, nosso Gerente de P&D e Engenharia de Processos.

Essas análises de resíduos não só contribuem para o aumento da produtividade
de biogás por tonelada de material, a
partir do controle de todas as entradas e
saídas do processo de biodigestão, como
também viabilizam a produção de fertilizantes como subproduto.

Na estrutura, já realizamos e catalogamos
análises de potencial metanogênico de mais
de 400 matérias-primas diferentes, além de
ensaios em bancadas e plantas-piloto para
biodigestão e outros estudos estratégicos e
essenciais em nossos processos.

Alysson de Camargo
Gerente de P&D e
Engenharia de Processos

Acreditamos que o
investimento em pesquisa e
desenvolvimento é o meio
para encontrarmos soluções
e alternativas para um mundo
cada vez mais sustentável e
descarbonizado
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NOVOS PRODUTOS
Uma das principais linhas de pesquisa do CPG trata de estudar e
analisar o potencial de novos produtos derivados do biogás. Em
linhas gerais, a orientação dessas investigações é olhar para as
rotas que já existem na cadeia do gás natural e adaptá-las para
o cenário do biogás, produzindo alternativas para os derivados
petroquímicos, com destaque para o hidrogênio verde.
Nosso objetivo é oferecer combustíveis renováveis a preço competitivo, com olhar para as demandas e tendências do mercado. Entendemos que alinhar a agenda da descarbonização com
aspectos econômico-financeiros, incluindo custos inclusos no
processo, é fundamental para evoluirmos nesse movimento.
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Na Geo, valorizamos as relações
construídas ao longo da trajetória.
Todos os projetos e resultados
conquistados são reflexos das ações do
nosso time e das parcerias que formamos.
Além disso, nada seria possível sem o
comprometimento dos nossos clientes
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Nosso time

GRI 102-8

Temos uma equipe engajada e capacitada,
com experiência e expertise em diversos
setores. Valorizamos um ambiente de trabalho harmonioso e inclusivo, que inspire
nossos colaboradores a saírem da zona de
conforto e buscarem soluções cada vez
mais arrojadas e inovadoras.
A Geo encerrou o ciclo de 2021 com 57
colaboradores, sendo 48 homens e 9
mulheres. Com o crescimento acelerado
da companhia, tivemos que nos preparar
para receber muitas pessoas em nosso
time, trabalho que envolveu inclusive
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a criação e o reforço de estruturas e
setores na companhia. Firmamos uma
parceria com a Gupy, plataforma que vai
otimizar nosso recrutamento e seleção.

Quer saber mais sobre
o nosso time?
Confira nossos indicadores de
Gente e Gestão no Anexo.

CULTURA DA GEO
Em 2021, nossa identidade visual passou
por uma reformulação completa, com
logo, estrutura e cores novas. Encomendamos um estudo de marca, acreditando
que a mudança seria fundamental para
atingirmos nossos objetivos no mercado.
A Geo é uma empresa sustentável,
inovadora e tecnológica, e gostaríamos que isso fosse refletido em nossa
presença nos canais de comunicação,
como as redes sociais, e diálogos com
nossos stakeholders.

No começo do ano, conduzimos diálogos
e entrevistas informais a fim de mensurar
aspectos relacionados à cultura da Geo.
Para evoluir nesse processo, fizemos
uma parceria com a Qulture.Rocks, uma
plataforma de gestão de desempenho,
com avaliações de feedback, clima, PDI
e OKRs para acompanhar, de uma forma
mais inovadora, cada colaborador.

Temos conquistado visibilidade de forma
muito positiva, moderna e ativa, criando
ferramentas importantes no cenário
tecnológico e produtivo, como o Geo
Connect, a Geo Biogas University e
nosso Centro de Pesquisa (CPG), o maior

Pela plataforma poderemos também
manter uma constante avaliação de clima, com início em 2022. A ideia é realizar
uma avaliação no começo e outra no
final do ano, o que vai permitir identificar
avanços e mapear desafios.

do Brasil e um dos maiores do mundo
(leia mais na página 42).
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NOSSOS TALENTOS

BENEFÍCIOS, SAÚDE
E BEM-ESTAR GRI 401-2

Estamos em um complexo processo de
estruturação de cargos e setores, de
forma a tornar a Geo mais diversificada
e inclusiva. Nosso olhar para atração de
talentos se estende por todo o território
nacional, em linha com o potencial na
expansão da nossa presença.

Cientes dos diferenciais competitivos na
atração e retenção de talentos, oferecemos aos nossos colaboradores uma série de bônus e benefícios. Quem integra
o nosso time conta com plano de saúde,
seguro de vida, vale-transporte e vale-alimentação, além de diferenciais no
mercado, como cartão multibenefício,
stock option, programa de capacitações
e bônus atrelado à performance, tendo
como valor inegociável a promoção da
equidade de gênero. Já para o próximo
ano, estamos viabilizando esforços para
oferecermos vagas com benefícios de
licença-paternidade estendida ou com
a maior parte da jornada em modelo
home office.

GRI 103-2, 103-3 |401, 103-2, 103-3 |404

Além dos benefícios que oferecemos,
compatíveis com as práticas de mercado,
estruturamos programas de incentivos
que buscam encorajar os colaboradores
a alcançarem seus objetivos, além de
recompensá-los por seu desempenho.
Para jovens talentos, realizamos workshops e programas de recrutamento e
seleção, em parcerias com universidades. Também mantemos programas de
estágio no Paraná e em São Paulo, com
planos de expansão para outras regiões.
Nossa ideia é que ainda no início de
2022 seja implantado nosso Programa
de Treinamento e Desenvolvimento, que
passará a valer como um novo benefício
da companhia.
Disponibilizaremos um auxílio de até
70% do valor da mensalidade de cursos
de aperfeiçoamento, incluindo idiomas,
formações técnicas, graduações e especializações. Nosso objetivo, além de reter
e desenvolver talentos, é qualificar cada
vez mais nossos profissionais e reconhecer, estimular e retribuir o engajamento
das equipes.
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Para fazer frente aos impactos da pandemia de covid-19, fortalecemos nossa frente
de saúde e segurança, com diretrizes de
proteção pessoal para todos os colaboradores e reforço nas iniciativas de conscientização. Disponibilizamos máscaras e pontos de álcool em gel em todos os setores
da companhia e seguimos os protocolos
das autoridades sanitárias, inclusive na
adaptação ao modelo de trabalho remoto.

Estruturamos programas
de incentivos que buscam
encorajar os colaboradores
se desafiarem e sairem da
zona de conforto

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
GRI 103-2, 103-3 |405

Temos um sólido compromisso com a
promoção da igualdade e da diversidade,
pilares dos nossos valores e cultura. Essa
preocupação se reflete em todas as nossas ações, no dia a dia dos colaboradores,
como parte essencial do nosso trabalho.
Temos a clareza de que acolher e valorizar a diversidade resulta em mais engajamento, realização pessoal e crescimento
para a companhia. Na Geo, acreditamos
que ambientes de trabalho diversificados
são benéficos e essenciais para os negócios e entendemos que podemos fazer
mais para promover a agenda, com um
quadro de colaboradores mais plural.

Sabemos que a soma de vivências e
experiências diversas contribui para
estimular a criatividade, o dinamismo e
a inovação. Apesar de todos os esforços,
temos a consciência de que ainda há
muito a ser feito, buscando a cada dia
contribuir para uma sociedade que privilegie a igualdade e a humanidade.
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Geo Biogas University (GBU)
A GBU nasceu com o propósito de capacitar nossas pessoas por meio do
Knowledge Management, do compartilhamento e aplicação do conhecimento
presente na Geo e disponível no mercado. Nossa universidade promove engajamento, sinergia, qualificação profissional e competitividade.
Os primeiros módulos do curso já foram elaborados e a intenção é de que
os treinamentos ocorram no primeiro semestre de 2022. Serão abordados os
seguintes temas: Introdução ao Biogás; Fundamentos do Biogás; Biogás e suas
Unidades de Medida; Metodologia de projetos Geo; e Storytelling com dados.
A proposta também envolve todos os novos colaboradores da companhia,
como parte das etapas de integração ao time. A partir desse momento, os cursos serão direcionados a públicos-alvo, com foco na construção de uma trilha
do conhecimento.

Introdução ao
Biogás

Fundamentos
do Biogás

GBU

Biogás e suas
Unidades de
Medida

Metodologia de
projetos Geo
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Storytelling
com dados

Conexões
na cadeia de valor
GRI 102-9, 102-13, 103-2, 103-3 |414, 414-1

Temos orgulho de manter relações sólidas, fundamentadas na confiança e na
eficiência, com nossos parceiros, investidores, clientes e fornecedores. Nossa
cadeia de fornecimento é formada por
empresas de pequeno e médio porte,
localizadas próximo às nossas unidades
de operação, de forma a fomentar o desenvolvimento local e reduzir custos.
Em 2021, contamos com 459 fornecedores ativos, com os quais realizamos pelo
menos uma compra. Nos negócios realizados durante o período, investimos R$
17 milhões, sendo mais da metade desse
valor destinada à prestação de serviços.
Contamos com mão de obra terceirizada, atuando de acordo com pré-requisitos de segurança e políticas internas

(leia mais na página 34), apresentados
a todos os nossos prestadores em um
treinamento específico.
Todos os fornecedores enviam documentação a fim de comprovar pagamentos, obrigações trabalhistas e exames
periódicos em dia com seus colaboradores. Mantemos como prática a realização
de análises e acompanhamento do
uso de equipamentos de segurança. A
partir de 2022, contaremos com uma
plataforma específica que nos ajudará
a aprimorar esses processos. Também
estamos em fase de construção do novo
Código de Conduta dos Fornecedores,
com o objetivo de orientar nosso relacionamento com esse público e atualizar
nossas políticas.

ABiogás
Somos fundadores e associados da Associação Brasileira do Biogás
(Abiogás), que reúne e divulga conhecimentos sobre o biogás, incentiva
práticas de descarbonização e busca melhorias do setor. A Abiogás
também trabalha para fomentar boas práticas, incluindo um olhar para
as certificações adotadas pelo mercado.
Atualmente, nosso CEO é também o presidente da Abiogás e incentivou a participou da associação em um programa de incentivo ao
biometano do governo federal.

GEO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

51

Comunidades locais
GRI 103-2, 103-3 |413, 413-1, 103-2, 103-3 |203, 203-1

Reforçamos nossa responsabilidade com
as comunidades das regiões onde atuamos e acreditamos no poder de transformação de iniciativas que gerem impactos
positivos e engajem os moradores em
torno de atividades e ações capazes de
fazer diferença.
Tendo em vista nosso modelo de atuação, a estratégia da esfera social da Geo
envolve olhar para todas as regiões em
que nossas plantas estão localizadas,
de modo a identificar oportunidades e
construir projetos que se alinhem aos
desafios locais.
Internamente, impulsionamos esse
movimento, promovendo ações sociais
que expressam o comprometimento
da companhia com comportamentos
éticos, transparentes e voltados para o
desenvolvimento das comunidades locais. Nesse contexto, realizamos algumas
campanhas solidárias, a maioria delas
ligadas a datas comemorativas, como
Páscoa, Natal e Dia das Crianças.
Por meio de relatos dos nossos colaboradores, foi sem dúvidas muito importante
e transformador para todos evidenciarmos que o pouco que fizemos resultou
em um impacto tão grande na vida de
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algumas famílias. Isso acabou fomentando dentro de cada um de nós a vontade
de fazermos mais, tornando-se então
uma causa coletiva, envolvendo toda
a companhia.
Foi daí que nos aproximamos de um projeto muito especial, que ajuda famílias
em torno de uma de nossas plantas, o
Florescer. Este projeto tem o objetivo de
transformar comunidades por meio de
programas socioeducativos, com atuação
relevante na região Centro-Oeste. A instituição promove educação, prática esportiva, cultura, qualificação profissional
e geração de renda às famílias atendidas,
promovendo desenvolvimento humano.
Por meio do projeto, as famílias atendidas têm acesso a diversas oficinas, como
artesanatos, canto e coral, dança, balé,
violão, judô, roda de leitura, reforço
escolar, informática e cultivo de horta.
Ao todo são dez projetos, com mais
de 800 vagas para a comunidade. Vale
reforçar que ao longo de sua trajetória o
Florescer já alcançou pelo menos 32 mil
pessoas com projetos e capacitações.

Confira em detalhes a atuação
do Florescer acessando o site
www.floresceracaosocial.org/sobre
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Como impulsionamos
o movimento ESG

Na Geo Biogas e Tech, ESG não é somente
um termo em voga, mas um valor presente
no nosso dia a dia há mais de uma década.
Por meio de tecnologia e inovação, atuamos para tornar as operações de empresas
mais sustentáveis, contribuindo para agendas socioambientais.
Em linhas gerais, oferecemos aos nossos
clientes oportunidades para reduzir emissões de gases de efeito estufa, aprimorar
a gestão de resíduos e embarcar no movimento de renovação da matriz energética.
Nosso processo permite que biomassa e
resíduos, que seriam descartados, sejam
reinseridos no processo produtivo e gerem
biogás (leia mais na página 40).
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O movimento ESG tem ganhado força em
uma sociedade que valoriza cada vez mais
os negócios conscientes, comprometidos
com a geração de impactos positivos em
frentes socioambientais. Nesse contexto,
nosso core business está alinhado aos
compromissos e desafios da agenda, com
vantagens competitivas e institucionais.
Também desempenhamos um papel relevante no contexto da RenovaBio, com a
emissão de créditos de descarbonização
(CBIOs). O patamar de referência conquistado pela Geo se estende para o mercado de
carbono regulado, e a companhia está preparada para oferecer ainda mais soluções e
produtos para viabilizar que outras empresas atuem em linha com a agenda ESG.

Nosso core business está
alinhado aos compromissos
e desafios da agenda, com
vantagens competitivas
e institucionais
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55

n

6

ossa
plataforma e a
agenda ambiental

Nosso portfólio possibilita
sinergias com movimentos
relevantes, com destaque para
a descarbonização da economia
e a promoção de circularidade
em diversos setores
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Em prol do combate
às mudanças climáticas
GRI 103-2, 103-3 |305, 305-1, 305-4, 305-7

CONTRIBUIÇÕES
DA NOSSA PLATAFORMA

NOSSOS
IMPACTOS

Um dos produtos que compõem nosso
portfólio é o biometano, combustível
com capacidade de reduzir até 95% das
emissões de gases de efeito estufa —
não à toa, é tido como fundamental na
transição energética. O Brasil é imbatível
em termos de potencial para a produção
de biometano, com escala suficiente para
substituir 100% da demanda de gás natural ou 70% do diesel, com fornecimento
estável e contínuo.

Entre 2020 e 2021, registramos um aumento das emissões de gases de efeito
estufa (GEE) em nossas atividades, em
decorrência do aumento da produção
de energia. Os dados são monitorados
por meio da contratação periódica de
empresas especializadas em controle
de emissões, que avaliam os impactos
da nossa unidade industrial. Nossos
equipamentos garantem que as emissões
permaneçam abaixo dos limites previstos
em legislação. Paralelamente a este
relatório, as informações referentes à
emissão de gases estão descritas no nosso inventário de Gases de Efeito Estufa,
também realizado no ano de 2021.

Nosso propósito é descarbonizar matrizes
energéticas por meio da produção de hidrocarbonetos verdes. Temos como meta
diminuir a emissão de GEE com a produção
de energia elétrica verde e de biometano
em substituição ao diesel e ao GLP.

95%

em redução nas emissões
de gases de efeito
estufa é o potencial do
biometano
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100%

da demanda de gás
natural pode ser atendida
com o combustível da
transição energética

Emissões diretas de gases de efeito estufa (t CO2 equivalente)
2019

2020

2021

Geração de eletricidade, calor ou
vapor

37,26

24,38

43,72

Emissões fugitivas

174,26

182,82

192,51

Total de emissões brutas de CO2

211,52

207,20

236,23

* Fatores de emissão utilizados: GHG Protocol (2020); e, para emissões fugitivas, aquecimento global (GWP100) e IPCC 2013 (AR5). Não houve emissões biogênicas nos três anos.

Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (Emissões de
GEE/quantidade de metano produzido, em t CO2 equivalente/Nm³)
2019

2020

2021

0,03

0,04

0,03

Emissões atmosféricas significativas (ton.)*
NO2

2019

2020

2021

39,18

43,74

41,80

* Emissões são provenientes da queima de combustível em motores a biogás. A emissão horária avaliada durante a visita de empresa terceira foi
considerada constante ao longo do ano todo. O volume, calculado em kg/h, foi multiplicado pelas horas de funcionamento do motor no período.
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CEO da Geo apresenta
panorama nacional do
biogás na COP26
Na conferência climática mais relevante
dos últimos anos, marcamos presença para
reforçar o potencial do combustível na
descarbonização da agropecuária
Reflexo da relevância da atuação da Geo,
o CEO da companhia, Alessandro v. Arco
Gardemann, foi convidado para traçar um
panorama do biogás no Brasil na COP26,
com ênfase no potencial do gás para promover a descarbonização da economia.
Na conferência do clima das Nações Unidas (ONU), o Brasil estabeleceu as metas
de reduzir em 50% as emissões de gases
de efeitos estufa até 2030 e alcançar a
neutralidade de carbono até 2050.
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Em seu discurso, Alessandro enfatizou as
oportunidades que existem na sinergia
entre o desenvolvimento da cadeia do
biogás no país e a promoção da sustentabilidade na agropecuária. Nesse cenário,
o posicionamento da Geo e da ABiogás
é direcionado para apoiar o mercado de
carbono regulado.

“O biogás tem este potencial gigantesco, não
explorado e que está sendo desperdiçado. Tratase de um combustível avançado, carbono neutro,
e que pode ajudar a descarbonizar as emissões de
metano da agropecuária, em geral, e de tudo aquilo
que é difícil de descarbonizar com uma simples
eletrificação, como as indústrias de transporte
pesado e química, por exemplo.”
Alessandro v. Arco Gardemann,
CEO da Geo e presidente da ABiogás
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Por mais eficiência
energética
GRI 103-2, 103-3 |302

CONTRIBUIÇÕES DA
NOSSA PLATAFORMA

NOSSOS
IMPACTOS

O biogás que produzimos possibilita
a geração de energia limpa e estável,
processo realizado por meio dos motogeradores instalados nas nossas plantas.
No cenário nacional, há potencial para
atender aproximadamente 40% da demanda do país com geração de energia a
partir de biogás.

Nosso consumo de energia é monitorado a partir do uso de combustíveis não
renováveis, produção, venda e consumo
de energia. Esse processo é diário em
nossa unidade industrial e mensal para
atividades que demandam muita energia.
Caso o consumo esteja além do previsto,
desenvolvemos um plano de ação para
reduzi-lo. Nossas metas são estabelecidas
no início do ano, com base nas melhores
práticas de mercado.
Na Geo, utilizamos motogeradores de
alta qualidade e nossa eficiência elétrica
aumentou em 5% entre 2019 e 2020.
Nossa meta é aprimorar essa frente nos
próximos anos, por meio de melhorias
operacionais e em equipamentos.

40%
da demanda nacional pode ser
atendida com energia gerada
por meio de biogás

Nossos indicadores de
consumo de energia estão
disponíveis no Anexo.
62
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Agregando valor à
biomassa e resíduos
GRI 103-2, 103-3 |306, 306-2, 306-3, 306-5

CONTRIBUIÇÕES DA
NOSSA PLATAFORMA

NOSSOS
IMPACTOS

Milhões de toneladas de materiais que
seriam descartados são encaminhados
para a Geo, e o processo da companhia é capaz de reciclar a biomassa e os
resíduos, transformando-os em biogás.
Isso permite inserir empresas dos setores
sucroenergético, agroindustrial e de
saneamento na agenda da economia circular, promovendo o movimento ESG no
mercado nacional (leia mais na página 23).

Temos orgulho de colaborar para desenvolver a cadeia de valor do biogás no
Brasil, com todos os produtos gerados
a partir da simbiose industrial entre a
planta de produção e a unidade geradora
de resíduos. Desde o início das nossas
operações, já produzimos 87,2 milhões de
Nm³ de biogás, que foram convertidos em
176,2 GWh de energia verde. Nos últimos
cinco anos, parte do biogás foi destinada
para a produção de biometano, resultando em 107,6 mil Nm³ de gás.
Todo o material residual do nosso processo
é transformado em biofertilizante e encaminhado para fertilização do campo. Os
resíduos que oferecem riscos às pessoas
ou ao meio ambiente, em especial os provenientes do laboratório, são destinados
para uma empresa específica de coleta e
destinação, responsável por incinerar o
material e destiná-lo ao aterro licenciado
– segundo levantamento mensal, em 2021,
180 quilos de resíduos perigosos foram
encaminhados para esse processo.
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s

umário
GRI

64

GRI 102-55

7

GRI Standards

Conteúdo

Página/URL

Omissão

ODS

CONTEÚDOS GERAIS
GRI 101: Fundamentos 2016
GRI 101 não possui Conteúdos

Perfil organizacional
102-1 Nome da organização

12

102-2 Atividades, marcas, produtos
12
e serviços

GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

102-3 Localização da sede da
organização

12

102-4 Local de operações

12

102-5 Natureza da propriedade e
forma jurídica

12

102-6 Mercados atendidos

12

102-7 Porte da organização

12

102-8 Informações sobre
empregados e outros
trabalhadores

46 e 77

102-9 Cadeia de fornecedores

51

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

8

102-11 Princípio ou abordagem da
precaução

34

102-12 Iniciativas externas

A adesão ao Pacto Global está
sendo tratada internamente com
a diretoria. Além disso, estamos
avaliando nossas práticas para
adequação e alinhamento aos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

8, 10

102-13 Participação em associações 51

Estratégia
GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

102-14 Declaração do mais alto
executivo
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GRI Standards

Conteúdo

Página/URL

Omissão

ODS

Ética e integridade
GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

102-16 Valores, princípios, normas e
14
códigos de comportamento

16

Governança
GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

102-18 Estrutura de governança

34

Engajamento de stakeholders

GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

102-40 Lista de grupos de
stakeholders

6

102-41 Acordos de negociação
coletiva

100% dos empregados estão
cobertos por acordos de
negociação coletiva.

102-42 Identificação e seleção de
stakeholders

6

102-43 Abordagem para
engajamento de stakeholders

6

102-44 Principais preocupações e
tópicos levantados

6

102-45 Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas

4

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

6

102-47 Lista de tópicos materiais

6

102-48 Reformulações de
informações

Não houve.

102-49 Alterações no relato

Não houve.

102-50 Período coberto pelo
relatório

4

Práticas de reporte

GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

66
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8

GRI Standards

Conteúdo

GRI 102: Conteúdos
gerais 2016 (cont.)

Página/URL

102-51 Data do relatório mais
recente

Não aplicável.

102-52 Ciclo de emissão do
relatório

4

102-53 Contato para perguntas
sobre o relatório

contato.geo@geobiogas.tech

102-54 Declarações de relato em
conformidade com as Normas GRI

Este relatório foi preparado em
conformidade com as Normas
GRI opção “Essencial”

102-55 Sumário de conteúdo da
GRI

64

102-56 Verificação externa

Não houve.

Omissão

ODS

TÓPICOS MATERIAIS
Desempenho econômico
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

34

103-3 Avaliação da forma de gestão 34
GRI 201: Desempenho
econômico 2016

201-2 Implicações financeiras e
outros riscos e oportunidades
35
decorrentes de mudanças climática

13

Impactos econômicos indiretos
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

52

103-3 Avaliação da forma de gestão 52
GRI 203: Impactos
econômicos indiretos
2016

203-1 Investimentos em
infraestrutura e apoio a serviços

52

5, 9, 11

Combate à corrupção
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

34

103-3 Avaliação da forma de gestão 34
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GRI Standards

GRI 205: Combate à
corrupção 2016

Conteúdo

Página/URL

Omissão

ODS

205-1 Operações avaliadas quanto
a riscos relacionados à corrupção

Em 2021 não foram efetuadas
avaliações.

16

205-2 Comunicação e capacitação
em políticas e procedimentos de
combate à corrupção

Não houve campanhas de
comunicação ou treinamento
em relação ao tema em 2021.

16

205-3 Casos confirmados de
corrupção e medidas tomadas

Não houve casos confirmados
de corrupção em 2021.

16

Concorrência desleal
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

34

103-3 Avaliação da forma de gestão 34
GRI 206: Concorrência
desleal 2016

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

Em 2021, não houve ações
relacionadas a este assunto.

16

Energia
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

62

103-3 Avaliação da forma de gestão 62

GRI 302: Energia 2016

302-1 Consumo de energia dentro
da organização

81

7, 8, 12, 13

302-3 Intensidade energética

82

7, 8, 12, 13

302-4 Redução do consumo de
energia

82

7, 8, 12, 13

Emissões
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

58

103-3 Avaliação da forma de gestão 58
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GRI Standards

Conteúdo

Página/URL

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de
58
gases de efeito estufa (GEE)

GRI 305: Emissões 2016

GRI 305: Emissões 2016

Omissão

ODS
3, 12, 13, 14, 15

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

Não houve emissões indiretas
(escopo 2), visto que toda a
energia consumida na unidade
industrial é produzida na própria
unidade.

3, 12, 13, 14, 15

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

As informações sobre as
emissões do escopo 3 não estão
disponíveis, pois ainda não são
monitoradas.

3, 12, 13, 14, 15

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

58

13, 14, 15

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

Não houve redução de
emissões.

13, 14, 15

305-6 Emissões de substâncias
destruidoras da camada de ozônio
(SDO)

Nossas operações não emitem
SDO.

305-7 Emissões de NOx, SOx e
outras emissões atmosféricas
significativas

58

103-1 Explicação sobre o tópico
material e seu limite

6

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

63

3, 12

3, 12, 14, 15

Resíduos

GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-3 Avaliação da forma de gestão 63

GRI 306: Resíduos 2021

306-1 Geração de resíduos
e impactos significativos
relacionados a resíduos

Não temos geração significativa
de resíduos na planta.

3, 6, 11, 12

306-2 Gestão de impactos
significativos relacionados a
resíduos

63

3, 6, 11, 12

306-3 Resíduos gerados

Ainda não monitoramos
o volume de resíduos não
perigosos.

306-4 Resíduos não destinados
para disposição final

Mesmo ainda não tendo o
controle da quantidade de
resíduos gerados, todos são
destinados para disposição final.

3, 11, 12

306-5 Resíduos destinados a
disposição final

Em 2021 foram gerados cerca de
180 kg de resíduos que foram
destinados para incineração
(sem recuperação de energia).

3, 6, 11, 12,
14, 15
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GRI Standards

Conteúdo

Página/URL

Omissão

ODS

Conformidade ambiental
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão

GRI 307: Conformidade
ambiental 2016

307-1 Não conformidade com leis
e regulamentos ambientais

Em 2021, não foi identificado
nenhum caso de não
conformidade com leis e/ou
regulamentos ambientais.
A companhia ainda não possui
procedimentos documentados
para o gerenciamento das
informações das operações a fim
de identificar que estejam em
conformidade com parâmetros
de desempenho e legislações
ambientais.

16

Emprego
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

48

103-3 Avaliação da forma de gestão 48

GRI 401: Emprego 2016

70

401-1 Novas contratações e
rotatividade de empregados

77

5, 8, 10

401-2 Benefícios oferecidos a
empregados em tempo integral
que não são oferecidos a
empregados temporários ou de
período parcial

48

3, 5, 8

401-3 Licença maternidade/
paternidade

Em 2021, houve apenas um
empregado que tirou licença
paternidade e não retornou ao
trabalho após o término da licença.
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5, 8

GRI Standards

Conteúdo

Página/URL

Omissão

ODS

Capacitação e educação
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

48

103-3 Avaliação da forma de gestão 48

404-1 Média de horas de
capacitação por ano, por
empregado
GRI 404: Capacitação e
educação 2016

Ainda não temos o controle
dos treinamentos. A empresa
está organizando processos
para o registro e documentação
fundamentados nos padrões do
Sistema Gestão Integrada (SGI).

A empresa ainda não possui um
404-2 Programas para o
programa de treinamentos e
aperfeiçoamento de competências
plano de carreira implementados,
dos empregados e assistência para
mas a implantação está prevista
transição de carreira
para 2022.

GRI 404: Capacitação e
educação 2016

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

A empresa não possui um plano
de treinamentos estabelecido.
Dessa forma, não há registro de
treinamentos realizados e não
há um cronograma para futuros
treinamentos. Está em estudo a
contratação de uma consultoria
para implantação de um
Sistema de Gestão Integrado
(SGI), que vai proporcionar o
controle das informações sobre
treinamentos, avaliações e
demais processos relacionados
à gestão de pessoas.

4, 5, 8, 10

8

5, 8, 10

Diversidade e igualdade de oportunidades
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

49

103-3 Avaliação da forma de gestão 49
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GRI Standards

GRI 405: Diversidade
e igualdade de
oportunidades 2016

Conteúdo

Página/URL

405-1 Diversidade em órgãos de
governança e empregados

77

405-2 Proporção entre o saláriobase e a remuneração recebidos
pelas mulheres e aqueles recebidos
pelos homens

Em 2021, não houve diferença
entre o salário-base recebido
pelas mulheres e aquele
recebido pelos homens.

Omissão

ODS
5, 8

5, 8, 10

Não discriminação
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

35

103-3 Avaliação da forma de gestão 35

GRI 406: Não
discriminação 2016

406-1 Casos de discriminação e
medidas corretivas tomadas

Até o presente momento, a
administração da companhia
não recebeu nenhum relato
de casos de discriminação na
companhia.

5, 8

Trabalho infantil
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 408: Trabalho
infantil 2016

72

103-2 Forma de gestão e seus
componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão A empresa ainda não possui
nenhum procedimento
documentado para essa
temática. Entretanto, todos os
funcionários são contratados
de acordo com as normas
408-1 Operações e fornecedores
preconizadas na legislação
com risco significativo de casos de trabalhista, na modalidade CLT.
trabalho infantil

INOVAMOS PARA AMPLIAR NOSSO IMPACTO

8, 16

GRI Standards

Conteúdo

Página/URL

Omissão

ODS

Trabalho forçado ou análogo ao escravo
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

GRI 409: Trabalho
forçado ou análogo ao
escravo 2016

A empresa ainda não possui
nenhum procedimento
documentado para essa
103-3 Avaliação da forma de gestão temática. Entretanto, todos os
funcionários são contratados
de acordo com as normas
409-1 Operações e fornecedores
com risco significativo de casos de preconizadas na legislação
trabalhista, na modalidade CLT.
trabalho forçado ou análogo ao
escravo

8

Comunidades locais
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

52

103-3 Avaliação da forma de gestão 52

GRI 413: Comunidades
locais 2016

413-1 Operações com engajamento,
avaliações de impacto e programas
52
de desenvolvimento voltados à
comunidade local

Avaliação social de fornecedores
103-1 Explicação do tópico material
6
e seu limite
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

51

103-3 Avaliação da forma de gestão 51

GRI 414: Avaliação
social de fornecedores
2016

414-1 Novos fornecedores
selecionados com base em
critérios sociais

51

5, 8, 16

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

A empresa ainda não possui
nenhum procedimento
documentado para avaliação de
fornecedores utilizando critérios
ambientais e sociais.

5, 8, 16
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GRI Standards

Conteúdo

Página/URL

Omissão

ODS

Conformidade socioeconômica

GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico
material e seu limite

6

103-2 Forma de gestão e seus
componentes

34

103-3 Avaliação da forma de gestão 34

GRI 419: Conformidade
socioeconômica 2016

74

419-1 Não conformidade com leis e
regulamentos socioeconômicas

INOVAMOS PARA AMPLIAR NOSSO IMPACTO

Até o presente momento, a
empresa não sofreu sanções
administrativas ou judiciais
por não cumprimento de leis e
regulamentos na esfera social e
econômica. Além disso, todas as
nossas plantas possuem licença
de operação com validade
vigente.

16

Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
1. Erradicação da pobreza

10. Redução das
desigualdades

2. Fome zero e Agricultura
sustentável

11. Cidades e comunidades
sustentáveis

3. Saúde e bem-estar

12. C
 onsumo e produção
responsáveis

4. Educação de qualidade

13. Ação contra a mudança
global do clima

5. Igualdade de gênero

14. Vida na água

6. Água potável e
saneamento

15. Vida terrestre

7. Energia limpa e acessível

16. P
 az, justiça e instituições
eficazes

8. Trabalho decente e
crescimento econômico

17. Parcerias e meios de
implementação

9. Indústria, inovação e
infraestrutura
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a 8
nexo

76

Gente e Cultura

GRI 102-8, 401-1, 405-1

Empregados, por região, em 2021*
* Todos os colaboradores trabalham em regime integral.

LONDRINA

24

SÃO PAULO

65

38

3

TAMBOARA
TOTAL

Trabalhadores, por categoria
funcional e gênero, em 2021

Empregados, por categoria
funcional e faixa etária, em 2021

Homens

Mulheres

Total

Estagiários

5

2

7

Trainees

3

0

3

TOTAL

8

2

10

Empregados, por categoria
funcional e gênero, em 2021

Abaixo de
30 anos

Entre 30
e 50 anos

Acima de
50 anos

Diretoria

0

2

0

Coordenação

4

1

0

Operacional

33

17

0

TOTAL

37

20

0

Trabalhadores, por categoria
funcional e faixa etária, em 2021

Homens

Mulheres

Total

Diretoria

2

0

2

Coordenação

3

2

5

Operação

43

7

TOTAL

48

9

Abaixo de
30 anos

Entre 30 e
50 anos

Acima de
50 anos

Estagiários

7

0

0

50

Trainees

3

0

0

57

TOTAL

10

0

0
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Empregados dos grupos de sub-representados, por categoria
funcional, em 2021
Pretos e Pardos

LGBT

PcDs

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Diretoria

0

0

0

0

0

0

Coordenação

1

14,29

0

0

0

0

Operacional

2

4,17

0

0

0

0

3

5,26

0

0

0

0

TOTAL

Trabalhadores dos grupos de sub-representados, por categoria
funcional, em 2021
Pretos e Pardos

LGBT

PcDs

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Estagiários

0

0

0

0

0

0

Trainees

0

0

1

33,33

0

0

TOTAL

0

0

1

10

0

0

Indivíduos dentro dos órgãos de governança da organização,
por faixa etária, em 2021
Homens

Mulheres

Abaixo de 30 anos

0

0

Entre 30 e 50 anos

2

0

Acima 50 anos

0

0

TOTAL

2

0
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Empregados contratados,
por faixa etária, em 2021

Empregados que deixaram a
empresa, por faixa etária, em 2021
TOTAL | TAXA

3

6

0,05

15

0,11

46

0,26

28

0,81

21
0,37

0,49

ABAIXO DE 30 ANOS

15

0,26

ENTRE 30 E 50 ANOS
ACIMA DE 50 ANOS

Empregados contratados,
por gênero, em 2021

Empregados que deixaram a
empresa, por gênero, em 2021
1

4

TOTAL | TAXA

0,02

0,05

46

21

0,81

HOMENS

0,37

42

0,49

Empregados contratados,
por região, em 2021

MULHERES

20

0,35

Empregados que deixaram a
empresa, por região, em 2021
TOTAL | TAXA

5

14

0,25

LONDRINA

0,25

46
0,81

21
32

0,56
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0,37

16

0,56

SÃO PAULO
TAMBOARA

79

Taxa de rotatividade (turnover)1, em 2021
2021
TOTAL HEADCOUNT

57

Por gênero
Homens

0,54

Mulheres

0,04

Por faixa etária
Abaixo de 30 anos

0,38

Entre 30 e 50 anos

0,18

Acima de 50 anos

0,03

Por distribuição regional
Londrina

0,42

São Paulo

0,00

Tamboara

0,17

TOTAL

0,59

¹ Metodologia de cálculo: [(contratados + desligados)/2]/headcount total.
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Eficiência energética
Consumo de combustíveis
de fontes não renováveis (GJ)*

Consumo de combustíveis
de fontes renováveis (GJ)

GRI 302-1

GRI 302-1

2019

2021
Diesel

9.752,47

TOTAL

9.752,47

2020

2021

Biodiesel

1.344,62

Biogás
TOTAL

* Informações sobre consumo de diesel, biodiesel e energia elétrica
de anos anteriores a 2021 não estão disponíveis, pois ainda não
eram registradas.

74.810,00

70.661,00

858.564,00

74.810,00

70.661,00

859.908,62

Energia consumida – Eletricidade (GJ) GRI 302-1

2020

123,76
228,10

2021

Energia vendida – Eletricidade (GJ) GRI 302-1

65.653,00

2019

68.069,00

2020

93.866,40

2021
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Total de energia consumida (GJ) GRI 302-1

Combustíveis de fontes não renováveis
Combustíveis de fontes renováveis
Energia consumida
Energia vendida
TOTAL

2019

2020

2021

-

-

9.752,47

74.810,00

70.661,00

859.908,62

0,00

123,76

228,10

65.653,00

68.069,00

93.866,40

9.157,00

2.715,76

776.022,79

Intensidade energética (consumo total de energia elétrica/
quantidade de metano produzido, em GJ/Nm) GRI 302-3
TOTAL

2019

2020

2021

12,27

12,12

12,29

* Fatores de conversão usados: GHG Protocol (2020).

Reduções de consumo de energia em decorrência de melhorias
na conservação e eficiência (GJ) GRI 302-4
2019
Combustível renovável para geração
de energia elétrica

2020*

2021

1.493,00

* O cálculo das reduções do consumo de energia foi feito com base na eficiência elétrica média anual dos motores a biogás entre os anos de 2019 e
2020, incluindo a geração de energia em 2020 a partir do PCI e da operação dos motores. Em seguida, foi feito o mesmo cálculo, reduzindo em 5% a
eficiência elétrica. O Biogás consumido a mais no segundo cenário foi avaliado quanto à sua energia (GJ).
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