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Boas-vindas GRI 102-45, 102-46, 102-50, 102-53

Por meio deste Relatório ESG, 

desenhamos os caminhos que seguimos 

para acelerar transformações que 

impulsionem o desenvolvimento da 

sociedade e superem as expectativas de 

nossos clientes e do mercado. 

Os dados e indicadores apresentados 

envolvem as operações da Beontag no 

Brasil, Argentina, Finlândia, Itália, França e 

Uruguai. Eventuais ressalvas são feitas em 

comentários e notas de rodapé ao longo 

do documento.

Para a produção deste relatório, seguimos 

as Normas GRI (Global Reporting 

Initiative Standards). Abrangendo o 

período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 

de 2021, este relatório detalha nossas 

contribuições para construir o futuro 

que queremos e para o qual já estamos 

prontos. Para saber mais sobre seu 

conteúdo, converse com a área de ESG 

da Beontag pelo canal: 

             esg@beontag.com

Boa leitura!
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Estratégia ESG  
2030 GRI 102-12, 102-13

A Década da Ação é um chamado 

para que governos, sociedade civil 

e o setor privado atuem de forma 

concreta para o alcance dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

A fim de integrar esse movimento, 

criamos uma área corporativa de ESG, 

responsável por desenhar e coordenar 

nossas iniciativas no universo da 

sustentabilidade.

Ao longo do ano de 2021, ingressamos 

no Pacto Global da ONU e 

desenvolvemos nossa Estratégia ESG 

2030, com compromissos e metas que 

vão orientar nossa atuação nos próximos 

anos, em torno de temas como produtos 

sustentáveis, gestão de resíduos e 

diversidade e inclusão. Essa agenda foi 

construída em linha com os ODS e a 

matriz de materialidade da companhia. 

Promover a sustentabilidade 
em outros elos da cadeia, 
por meio da oferta de 
produtos sustentáveis

Graphic and Label Materials - GLM 

• 85% de produtos sustentáveis 

vendidos por ano

• 100% de fibra de papel certificada 

aplicada em produtos

 Digital Transformation Enabler - DTE 

• 70% de produtos sustentáveis 

vendidos por ano

Gerenciar os impactos 
do negócio no meio 
ambiente
 

Graphic and Label Materials - 

GLM 

• 90% de resíduos revertidos 

de aterros

Digital Transformation Enabler 

- DTE 

• 100% de resíduos revertidos 

de aterros 

De olho em 2030,  
nossos objetivos e metas

Promover a equidade 
de gênero no ambiente 
de trabalho

• 50% de mulheres em cargos 

de liderança (gerência e 

acima)

• 40% de mulheres no negócio
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Materialidade   
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47, 103-1

Como parte fundamental da nossa 

Estratégia ESG, desenvolvemos nossa 

matriz de materialidade. Esse processo foi 

conduzido levando em conta as melhores 

práticas em sustentabilidade corporativa, 

incluindo análises de documentos e índices 

ESG, workshops com colaboradores, 

entrevistas com a liderança e nossos 

stakeholders externos, além de avaliação 

de empresas pares. Definimos 17 temas 

materiais, sendo 11 prioritários. GRI 102-47

Os tópicos materiais utilizados na escolha 

dos indicadores GRI para o relatório 

foram os de 1 a 4, 6 e 8.
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Importante

GovernançaMuito importante

Social

Tópicos materiais 
utilizados na escolha dos 
indicadores GRI para o 
relatório

Prioridade

 1  Soluções Ambientais e Economia 
Circular

 2 Saúde e Segurança de Pessoas

 3 P&D e Inovação

 4 Energia e Mudanças Climáticas

 5  Atração e Desenvolvimento de 
Pessoas

 6  Governança, Ética e Integridade

 7  Segurança e Qualidade do 
Produto

 8  Inclusão, Diversidade e Equidade

 9  Comunidades e 
Desenvolvimento Local

 10 Cultura Organizacional

 11 Relacionamentos Sustentáveis

 12 Biodiversidade

 13 Água

 14 Segurança de Dados

 15 Direitos Humanos

 16 Efluentes

 17  Impacto no Consumo Consciente

141516

579101112

Perspectiva das empresas 17

8
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Tema material* Descrição

Soluções Ambientais e 
Economia Circular

Abrange a quantidade e tipos de materiais utilizados, reciclados e recicláveis; resíduos do processo 
produtivo; o ciclo de vida do produto; otimização do uso de recursos naturais; e a reinserção de 
materiais reciclados na cadeia produtiva.

Saúde e Segurança de 
Pessoas

Garantir a segurança nas operações e indústrias; combate a incêndios; promover continuamente a 
saúde física, mental e bem-estar dos colaboradores.

P&D e Inovação Engenharia de produtos (redução da gramatura, menor uso de químicos); estar na vanguarda de 
soluções que promovam maior eficiência e menor impacto ao meio ambiente aliado à qualidade do 
produto e satisfação dos clientes.

Energia e Mudanças 
Climáticas

Consumo de energia; fontes de energia renováveis; processos operacionais limpos e eficientes; 
emissões de GEE; qualidade do ar; pegada de carbono do portfólio; e transição para a economia de 
baixo carbono.

Atração e Desenvolvimento 
de Talentos

Atração de pessoas capacitadas; treinamentos para desenvolvimento de competências corporativas, 
bem como manuseio eficiente de maquinário; engajamento e acompanhamento de carreira.

Governança, Ética e 
Integridade

Estabelecimento de governança corporativa efetiva, alinhada com as boas práticas de mercado; ser 
uma empresa brasileira global, com forte ímpeto de expansão e gerenciamento de times eficazes; 
promover e garantir ética e integridade em todos os relacionamentos, com todos os stakeholders; 
zero corrupção e suborno.

Segurança e Qualidade do 
Produto

Gestão dos fornecedores com menor impacto; certificações; atendimento às especificações técnicas 
dos clientes em relação ao produto; e qualidade.

Inclusão, Diversidade e 
Equidade

Não discriminação, inclusão e equidade de minorias, especialmente de gênero, raça, PcDs e 
LGBTQIAP+.

Comunidades e 
Desenvolvimento Local

Contribuição ao desenvolvimento local através da contratação local (incluindo jovens e 
desenvolvimento de carreira); engajamento local; educação ambiental nas comunidades; geração de 
impacto positivo; e contratação e desenvolvimento de fornecedores locais.

Cultura Organizacional Manter a cultura organizacional justa e consistente, focada em pessoas e para pessoas.

Relacionamentos 
Sustentáveis

Manter bons relacionamentos e satisfação de fornecedores e clientes; buscar continuamente 
parcerias sustentáveis e projetos que resultem em soluções, novos produtos e que promovam a 
economia circular, a inovação e a vanguarda no mercado.

*Todos os impactos citados ocorrem dentro e fora da organização.
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Aprox.  

US$ 200 
milhões  
em receita líquida*

Cerca de  

US$ 30 milhões  

 em EBITDA (recorrente)*

+ de  
2 mil produtos em 

nosso portfólio

25% das vendas são de 

tecnologias desenvolvidas 

internamente 

Graphic and Label 

Materials - GLM

67% de produtos 

sustentáveis vendidos

26% de resíduos 

revertidos de aterros 

65% de fibra de papel 

certificada utilizada 

em produtos

Aprovação da Estratégia 

ESG junto ao Conselho 

de Administração

Construção da matriz de 

materialidade 

Quase 100% dos 

colaboradores treinados 

com a Política de 

Compliance nas 

operações do Brasil1

Implantação de modelo 

de monitoramento 

e governança para 

controle de resultados.

Destaques do ano

Presença em 

8 países 

9 parques fabris

6 aquisições de empresas 

em 2021

Aprox.  

US$ 1,1 milhão 

investido em pesquisa, 

inovação e mais de  

US$ 14,3 
milhões em máquinas de 

útlima geração 

1  Exceto a planta da 
Syntpaper em São Paulo

*  Receita líquida e EBITDA pro-forma (considera os números das aquisições 
para o exercício completo).

Resultados econômico-financeiros 
e inovação Meio Ambiente

+ de  

1,2 mil 

colaboradores 

+ de 
440  
contratações 

21% de mulheres 

em cargos de 

liderança (gerência 

e acima)

28% de 

mulheres no 

negócio

Pessoas
Ética e 
transparência

Digital Transformation 

Enabler - DTE

3,5% de produtos sustentáveis 

vendidos

35,2% de resíduos revertidos de 

aterros

Aquisição de tecnologia e produção 

de ECO RFID Tags®. Totalmente 

recicláveis, apresentam uma única 

camada contra múltiplas camadas 

de material que compõem tags 

RFID tradicionais, além de gerarem 

menos da metade das emissões de 

CO2 por unidade em comparação 

com tags RFID tradicionais  

(leia mais na página 18).
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Mensagem da liderança GRI 102-14

Em 2021, a Beontag se tornou uma 

empresa global. Por meio de seis 

aquisições estratégicas, ampliamos nosso 

portfólio e acessamos novos mercados.

A companhia tem hoje mais da metade 

de sua operação fora do Brasil, contando 

com parques fabris de alta tecnologia 

em oito países. Realizar tudo isso em um 

ano com impactos em diversas áreas, 

causados pela pandemia de Covid-19, 

reflete nossa atitude resiliente e a força 

da nossa cultura.

Na esfera econômico-financeira, 

encerramos o período com EBITDA 

de US$ 30 milhões, resultado de uma 

estratégia robusta, desenhada para fazer 

frente aos desafios macroeconômicos.

Nossas marcas são organizadas em 

duas unidades de negócio: Digital 

Transformation Enabler - DTE e 

Graphic and Label Materials - GLM. 

Em 2021, conquistamos resultados 

importantes em ambas as frentes: com 

GLM, acompanhamos a expansão do 

e-commerce e as novas tendências e 

padrões de consumo; já na frente de DTE, 

estamos posicionados para atender a 

demandas variadas, com destaque para 

soluções omnichannel e de supply chain, 

que exigem mecanismos para estabelecer 

conectividade entre itens digitais e físicos.

O período foi marcado pelo fortalecimento 

da demanda por tecnologia de identificação 

por radiofrequência (RFID), solução capaz 

de expandir as possibilidades não apenas 

na gestão de estoques, como também na 

rastreabilidade aplicada à sustentabilidade. 

Agora com presença internacional, temos 

uma estrutura capaz de acompanhar esse 

crescimento e pretendemos nos consolidar 

na liderança do setor. 

Nesse movimento de expansão e 

crescimento dos negócios, buscamos 

também nos preparar para consolidar 

as operações e integrar a cultura e os 

processos da companhia nas operações 

internacionais. Fortalecemos as áreas de 

apoio e incorporamos e desenvolvemos 

tecnologias, promovendo sinergias 

entre os nossos negócios e formando 

um grande time de profissionais com 

expertises diversas.

Contribuíram para essas transformações 

diversas iniciativas em curso de gestão de 

pessoas, que ganharam ainda mais tração 

em 2021, com atenção especial para saúde e 

segurança, desenvolvimento e capacitação, 

gestão de talentos, diversidade e cultura.

Com nosso movimento 
de expansão, assumimos 
o desafio de promover 
sinergias e integrar 
culturas e processos
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O ano também foi marcado por 

avanços na agenda ESG. Depois de 

construir nossa matriz de materialidade, 

desenhamos nossa Estratégia ESG com 

uma série de metas sólidas que devem 

orientar nossa atuação até 2030 — 

dentre elas atuar como impulsionadores 

de ESG para nossos clientes. Também 

trabalhamos para mitigar nosso impacto 

no meio ambiente, e para promover 

a equidade de gênero nas nossas 

operações. Reflexo da centralidade do 

tema em nossa estratégia de negócios, 

foram considerados critérios de ESG em 

nossas recentes aquisições, procurando 

incorporar novos produtos sustentáveis 

e soluções ao portfólio da companhia. 

Considerando, ainda, a importância 

do intercâmbio de conhecimentos e 

do aprendizado com pares, em 2021 

ingressamos no Pacto Global da ONU, 

selando nosso compromisso com os dez 

princípios da iniciativa.

Temos orgulho do que construímos juntos 

até aqui, mas sabemos que este é apenas 

o começo. Temos pela frente uma sólida 

e inovadora trajetória, e para alcançar 

nossas metas e objetivos, vamos contar 

com o engajamento das nossas equipes 

e o compartilhamento de práticas e 

iniciativas entre nossas marcas.

Agradeço a todos os colaboradores da 

Beontag pelo empenho e dedicação 

em 2021. O período exigiu muita 

resiliência da companhia e esforços 

para impulsionar a expansão dos nossos 

negócios. Vamos em busca, agora, de 

garantir que nossas atividades estejam 

em linha com a cultura, propósito, visão 

e pilares da companhia, nos direcionando 

para desenvolver as frentes da nossa 

Estratégia ESG 2030 e contribuir para 

transformações positivas no mercado e 

na sociedade.

Ricardo Lobo 

CEO da Beontag

Nosso foco está 
em atuar como 
impulsionadores 
de ESG para 
nossos clientes, 
além de mitigar 
nosso impacto no 
meio ambiente e 
promover a equidade 
de gênero nas 
nossas operações”
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A Beontag
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A Beontag

Como grupo de empresas inovadoras, a 

Beontag se orienta para transformar os 

setores em que atua, com soluções que 

permitem avançar em tecnologia, ao mesmo 

tempo que tornam o portfólio mais alinhado 

ao movimento ESG.

Com liderança consolidada em diferentes 

mercados, a Beontag expandiu suas operações 

em 2021 e se tornou uma multinacional, com 

operação comercial em mais de 40 países. 

Esse movimento foi acompanhado de um 

processo de reformulação da nossa marca, 

cuja sede é localizada em São Paulo (SP), com 

o objetivo de contribuir para consolidar nossa 

presença global.

Em 2021 finalizamos o ano com 1.281 

colaboradores – sendo 906 homens e 375 

mulheres. Esse time atua em nossas 16 

unidades, distribuídas em oito países. Com a 

ampliação da nossa presença internacional, 

a companhia atua para garantir a integração 

das operações em torno da nossa cultura, 

sem deixar de valorizar a diversidade de 

ambientes, vivências e cenários locais (leia 

mais na página 23). 

A Beontag participa de diferentes 

associações com o objetivo de manter 

diálogos relevantes com organizações 

dos setores de atuação da companhia. 

Entre elas, estão: Associação Brasileira das 

Indústrias de Etiquetas e Rótulos Adesivos 

(ABIEA); Associação Brasileira da Indústria 

Gráfica (ABIGRAF); Associação Brasileira 

de Embalagem (ABRE); Associação 

Brasileira Técnica de Flexografia e 

Conversão Digital (ABFLEXO); RAIN RFID 

Alliance; e Swedish Label Association.

Buscamos consolidar 
uma posição de liderança 
internacional, com 
portfólio inovador e 
sustentável

GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 
102-6, 102-7, 102-13

A Beontag atua por meio de  
duas unidades de negócio 

Graphic and Label Materials 
(GLM) é um dos líderes na produção 

de autoadesivos para o setor de 

etiquetas. Oferece soluções completas 

em autoadesivos, papéis sintéticos 

e etiquetas office para impressoras 

a jato de tinta e laser. O portfólio da 

divisão reúne diversos materiais de 

frontal, incluindo papel, filme, térmico, 

transtérmico e tecnologia linerless, 

com adesivos hot melt e acrílicos. 

Seus autoadesivos são utilizados na 

conversão de etiquetas e rótulos em 

todos os tipos de impressão.

Digital Transformation 
Enabler (DTE) oferece um portfólio 

completo de soluções de identificação 

por radiofrequência (RFID), incluindo 

tags, etiquetas e diversos outros 

produtos voltados para a indústria, 

varejo, logística e transportes, entre 

outros setores. Também desenvolve 

tecnologias próprias em centros de 

pesquisa em todo o mundo, além 

de atuar na prestação de serviços, 

aplicação de software e distribuição 

de hardware, contando com sólida 

presença no setor e know-how 

de toda cadeia de valor (desde o 

desenvolvimento da solução até a 

implementação e roll-out do projeto).
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Nosso  
propósito

Nossa visão

Nossa Cultura GRI 102-16

SEM 
FRONTEIRAS

Pensamos grande.  
Nossas metas não nos 
limitam. 

Temos ousadia para pensar 

diferente, tomando decisões 

inovadoras com agilidade.

Ser Pró Business para nós significa 

que gostamos de estar no jogo – 

nos desafiamos constantemente e 

imprimimos o nosso jeito ao longo 

do percurso.

Entendemos que nossa jornada será 

daqui para o mundo, multicultural 

e diversa, e achamos que isso é 

desafiador e fascinante.

FAZEMOS 
ACONTECER

Valorizamos a capacidade de 
execução.

Somos simples por filosofia, flexíveis por 

natureza e pragmáticos por convicção:  

é isso que nos torna ágeis. 

Aqui todo mundo pensa e age como 

dono, com foco no que é importante 

para o cliente. Nossa conversa é aberta, 

transparente, olho no olho. Mas não 

adianta falar bonito se não fizer bonito –  

e tem que falar “lé com cré”

Estamos empenhados em incorporar 

nossos aprendizados e trazer cada vez 

mais consistência para nossos processos.

JUNTOS
Somos uma 
organização de 
pessoas para pessoas.  
Informal. Temos como 
essência portas abertas 
para dentro e para fora.

Nossa paixão é jogar juntos. 

Celebramos nossas conquistas 

em equipe – work hard, play hard.

Confiamos uns nos outros, 

valorizamos conversas 

significativas e sabemos que 

aqui podemos ser autênticos.  

Nossos pilares

Dar voz a trilhões de itens 
do cotidiano de forma 
sustentável

Empoderar empresas, 
marcas e pessoas para 
que expressem sua 
identidade única

12

MENSAGEM DA 
LIDERANÇA

DESEMPENHO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO

IMPULSIONANDO 
TRANSFORMAÇÕES

GESTÃO 
AMBIENTAL

BOAS-VINDAS A BEONTAG

RELATÓRIO DE ESG 2021

SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO DA GRI



Nossa jornada GRI 102-10

Fundação, 1980

Inauguração da unidade de Campo 

Mourão, 1999

Unidade de conversão no Uruguai

Aquisição pelo fundo BTG Pactual PE; 

fusão de Colacril com RR, 2011

Fundação da BU - RFID, 2012

Inauguração da unidade na Argentina

Investimento estrutural – +50% de 

capacidade

Novas aquisições

Inauguração da unidade em Houston, EUA

Lançamento da nova marca

Expansão mundial DTE & GLM

Novos centros  

de slitering

1980-2010 2011–2018 2019–2020 2021
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Digital Transformation Enabler - DTE

Digital Tags
Especializada no 

desenvolvimento de 

etiquetas e tags com 

tecnologia RFID e NFC, 

atuando em projetos 

customizados e de alto 

valor agregado, com forte 

presença no mercado de 

luxo, com diversas marcas 

europeias. Suas soluções 

são principalmente 

utilizadas para a 

identificação e logística, 

permitindo o rastreamento 

do item, sua segurança 

e a comprovação de 

autenticidade.

Acesse aqui para saber 

mais.

LAB ID
Especializada no 

desenvolvimento de 

etiquetas e tags com 

tecnologia RFID e NFC, 

atuando em projetos 

customizados e de alto 

valor agregado, com 

presença consolidada no 

mercado de luxo, com 

diversas marcas europeias 

consolidadas desse 

segmento. Suas soluções 

são principalmente 

utilizadas para identificação 

e logística, permitindo o 

rastreamento do item, sua 

segurança e a comprovação 

de autenticidade.

Acesse aqui para saber 

mais.

Zecode 
Technology
Prestadora de serviços 

e manutenção de 

equipamentos de 

Identificação Automática 

e Captura de Dados 

(AIDC, em inglês 

Automatic Identification 

and Data Capture) com 

tecnologias RFID e de 

código de barras. Possui 

excelência em soluções de 

gerenciamento e prestação 

de serviços em diversos 

segmentos de AIDC.

Acesse aqui para saber 

mais.

R&B – 
Rastreabilidade 
Brasil 
Especializada no 

desenvolvimento 

de softwares de 

rastreabilidade, a R&B 

tem sólida atuação no 

segmento farmacêutico 

e de saúde. Atualmente, 

também vem ampliando 

sua atuação no varejo com 

a oferta de consultoria 

em projetos e soluções de 

software relacionados à 

tecnologia RFID.

Acesse aqui para saber 

mais.

Beontag Finland
A Beontag Finland é 

um centro de P&D em 

Tampere, na Finlândia, 

adquirido pela Beontag 

da Stora Enso em 2021. 

A unidade é especializada 

no desenvolvimento de 

ECO RFID Tags, tecnologia 

patenteada que produz 

tags 100% feitas de papel 

à base de fibra, sem 

substrato plástico. 

Acesse aqui para saber 

mais.

A unidade de negócio Digital 
Transformation Enabler (DTE) 

oferece uma linha completa de 
soluções de identificação por 
radiofrequência (RFID), incluindo 
tags, etiquetas e diversos 
outros produtos voltados para 
a indústria, varejo, logística 
e transportes, entre outros 
setores. Também desenvolve 
tecnologias próprias em centros 
de pesquisa em todo o mundo, 
além de atuar na prestação de 
serviços, aplicação de software 
e distribuição de hardware, 
contando com sólida presença 
no setor e know-how em toda 
a cadeia de valor (desde o 
desenvolvimento da solução 
até a implementação e roll-out 
do projeto).
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Graphic and Label Materials - GLM

Colacril
Uma das maiores indústrias de 

autoadesivos da América Latina, 

seus produtos são utilizados 

na conversão de etiquetas 

e rótulos em todos os tipos 

de impressão, atendendo às 

demandas da indústria, varejo e 

do setor de serviços. A empresa 

conta com um moderno 

parque fabril, localizado em 

Campo Mourão/PR, alta 

tecnologia investida em seus 

equipamentos e equipes de 

engenheiros especializados em 

qualidade e no desenvolvimento 

de novas soluções. A Colacril 

tem expandido sua atuação 

na América Latina, e possui 

atualmente unidades na 

Argentina e Bolívia.

Acesse aqui para saber mais.

Colacril Office
Esta unidade de 

negócios oferece um 

portfólio completo para 

ajudar a organizar e 

identificar os materiais 

do dia a dia, como 

etiquetas office para 

impressoras a jato de 

tinta e laser, etiquetas 

multiúso e etiquetas 

para impressoras 

matriciais. Oferece 

itens versáteis que 

complementam sua 

linha de produtos: filmes 

adesivos transparentes e 

coloridos, fitas adesivas, 

blocos adesivos e 

marcadores de páginas.

Acesse aqui para 

saber mais.

Syntpaper
Principal distribuidora 

de papéis sintéticos 

e filmes especiais 

do Brasil, a empresa 

importa e distribui 

mais de 200 toneladas 

de materiais por mês, 

atendendo a todo o 

mercado da América 

do Sul. A Syntpaper 

trabalha com produtos 

recicláveis, atóxicos e 

com PH neutro.

Acesse aqui para 

saber mais.

RR Etiquetas
A RR Etiquetas é a 

principal distribuidora 

de papéis sintéticos 

e filmes especiais 

do Brasil, além de 

atuar no mercado de 

comunicação visual, 

com impressão em 

lonas e vinis.  Possui 

duas unidades, uma 

no Brasil e outra no 

Uruguai, e conta 

com modernos 

equipamentos de 

flexografia e impressão 

digital.

Acesse aqui para  

saber mais.

Pimaco 
Com mais de 65 anos 

de história, a marca é 

líder no mercado de 

etiquetas padronizadas 

para impressão a 

jato de tinta e laser, 

oferecendo produtos 

para uso corporativo, 

doméstico e escolar. 

Dentre suas principais 

linhas de produtos, 

destacam-se as 

etiquetas inkjet, laser, 

multiúso, especiais, 

CD e DVD, Pimatab 

e etiquetas para 

impressão direta.

Acesse aqui para 

saber mais.

Printcola 
E-commerce 

especializado em 

impressão digital de 

rótulos e etiquetas 

adesivas e atuante 

também no mercado 

de comunicação 

visual, com impressão 

em lonas e vinis. A 

Printcola também 

oferece opções 

de acabamentos 

especiais.

Acesse aqui para 

saber mais.

A unidade de negócio 
Graphic and Label 
Materials (GLM) é um dos 
líderes na produção de 
autoadesivos para o setor 
de etiquetas. Oferece 
soluções completas em 
autoadesivos, papéis 
sintéticos e etiquetas 
office para impressoras 
a jato de tinta e laser. 
O portfólio da divisão 
abrange diversos materiais 
de frontal, incluindo 
papel, filme, térmico, 
transtérmico e tecnologia 
linerless, com adesivos 
hot melt e acrílicos. 
Seus autoadesivos são 
utilizados na conversão 
de etiquetas e rótulos 
em todos os tipos de 
impressão.
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https://beontag.com/pt/nossas-marcas/graphic-label-materials/colacril/
https://beontag.com/pt/nossas-marcas/graphic-label-materials/colacril-office/
https://beontag.com/pt/nossas-marcas/graphic-label-materials/syntpaper/
https://beontag.com/pt/nossas-marcas/digital-transformation-enabler/rr-etiquetas/
https://beontag.com/pt/nossas-marcas/graphic-label-materials/pimaco/
https://beontag.com/pt/nossas-marcas/beontag-ventures/printcola/


Como uma empresa em plena expansão, 

temos orgulho de marcarmos presença 

em 8 países, com 16 unidades, 

responsáveis por garantir que nossa 

cultura de inovação se mantenha sólida. 

Nossa sede está localizada em São 

Paulo (SP), e contamos com escritórios 

em todos os países onde atuamos, 

a fim de garantir uma administração 

descentralizada. 

América do Sul

Brasil

Uruguai

Argentina

Bolívia

América do Norte

Estados Unidos

Europa

França

Finlândia

Itália

Onde estamos GRI 102-3, 102-4, 102-10
8 países,  
16 unidades

Brasil

Estados Unidos

Uruguai

Bolívia

França
Itália

Finlândia

Argentina

16

MENSAGEM DA 
LIDERANÇA

DESEMPENHO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO

IMPULSIONANDO 
TRANSFORMAÇÕES

GESTÃO 
AMBIENTAL

BOAS-VINDAS A BEONTAG

RELATÓRIO DE ESG 2021

SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO DA GRI



Promovendo a sustentabilidade 
em outros elos da cadeia

O compromisso com a sustentabilidade 

é prioritário e transversal em todas as 

nossas áreas e unidades de negócio. 

A expansão dos negócios em 2021, 

inclusive, foi direcionada pela busca de 

soluções mais sustentáveis, a fim de 

contribuir para adequar nosso portfólio à 

Estratégia ESG 2030 da Beontag.

Um dos pilares da nossa Estratégia ESG 

é a oferta de produtos sustentáveis. 

Para um produto ser classificado como 

sustentável, usamos os seguintes critérios, 

definidos internamente:

No segmento GLM, queremos atingir 

85% de produtos sustentáveis vendidos 

por ano. Já em DTE, nossa meta é de 

70%. Ainda de olho em 2030, buscamos 

alcançar 100% de fibra de papel certificada 

aplicada em produtos e monitorar o 

percentual de produtos com insumos 

adquiridos de short-distance supply*.

* Como definição de short-distance supply, 
consideramos insumos adquiridos no mesmo 
continente (Tier 1).

Redução  
de material

Conteúdo 
reciclado

Fontes 
responsáveis

Permitem a 
reciclagem

Critério de sustentabilidade

Nosso principal direcionamento, quando 

o assunto é matéria-prima, é a redução de 

importação, valorizando o fornecimento 

local (leia mais na página 29) e reduzindo 

nossos impactos ambientais. Também 

temos projetos de homologação de 

matérias-primas mais sustentáveis, em 

linha com nossas metas, em especial 

papéis com celulose reciclada, filme de 

PET com conteúdo reciclado, e antenas 

de RFID feitas com papel.
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Para que possamos 
continuar servindo como 
vetor de sustentabilidade 
para toda a cadeia de valor, 
é fundamental o avanço em 
inovação e tecnologia. Em 
2021, a área de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) 
conduziu mais de 160 testes, 
com mais de 430 horas em 
máquina com foco em novos 
produtos. 

Para o próximo ano, as 
prioridades para os eixos 
GLM e DTE devem seguir 
alinhadas ao desenvolvimento 
de um portfólio mais 
sustentável, com destaque 
para o uso de papel frontal 
com fibras de celulose 
reciclada, o aprimoramento 
do nosso laboratório de P&D 
e a promoção de sinergia 
entre nossas unidades, 
com o objetivo de acelerar 
o compartilhamento de 
práticas e tecnologias.

Pesquisa e Desenvolvimento

ECO RFID Tag® by Beontag

Em 2021 adquirimos uma tecnologia finlandesa 

que atualmente é a mais sustentável do 

mundo para produção de ECO RFID Tags. 

Em vez de se utilizar PET ou alumínio para 

embutir a antena nas etiquetas, neste produto 

a impressão é feita diretamente no papel, com 

uma camada condutora aditiva que não agride 

o meio ambiente. 

Portfólio sustentável

Produto diferenciado para 
marcas comprometidas com 
metas ESG relacionadas a:

Antena impressa, 
totalmente reciclável, 
produzida em processo 
puramente aditivo

Não emprega substâncias 
nocivas em sua produção 
e montagem

Menos da metade das 
emissões de CO2 em 
comparação com PET tags

Performance 
comparável à dos 
tags PET

Adequado 
para impressão 
transtérmica

Desenho simplificado 
que reduz a 
complexidade do 
produto e de sua 
produção, reduzindo 
erros

Aprovado em testes 
de confiabilidade 
padronizados 

ESG Wise Sustentabilidade Performance Confiabilidade

As ECO Tags são totalmente recicláveis, 

e geram menos da metade das emissões 

de CO
2
 por unidade em comparação com 

tags tradicionais de RFID. Essa tecnologia 

sustentável passará a ser produzida em 

outras unidades de negócio, a fim de ampliar 

a produção.

Resíduos gerados 
por produtos em fim 
de vida

Redução das emissões 
de gases de efeito 
estufa (GEE) (escopo 3)
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Como garantimos  
qualidade e segurança GRI 102-11, 102-44, 103-2, 103-3 |301

Na Beontag, desenvolvemos estratégias 

para garantir e elevar os padrões de 

qualidade de nossos produtos, de olho no 

desempenho de nossos colaboradores, 

no ambiente de trabalho e no processo 

produtivo como um todo.

Por meio dos sistemas de gestão 

de qualidade com certificações 

internacionais, buscamos oferecer 

produtos com tecnologia inovadora e 

sustentável, possibilitando que nossos 

clientes reduzam desperdícios e otimizem 

suas relações com fornecedores. 

Os esforços nessa área se concentram no 

nosso Sistema de Gestão da Qualidade 

e no Sistema de Gestão Ambiental, 

pautado nas normas ISO 9001 e 

14001 – nossas operações na Finlândia 

também se orientam pela norma ISO 

45001, voltada ao Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde Ocupacional. Para 

garantir o monitoramento e o controle, o 

Sistema de Gestão da Qualidade conta 

com Central de Atendimento ao Cliente 

(CAC) e Assistência Técnica; promove 

treinamentos aos colaboradores, com 

foco em padronizações e qualidade no 

processo produtivo; inspeciona matérias- 

-primas e materiais semiacabados; e realiza 

simulações, entre outros procedimentos.

Além disso, nossas unidades Colacril 

e Colacril Office são certificadas pelo 

FSC® – Forest Stewardship Council®, o 

que atesta que a matéria-prima utilizada 

nos processos provêm de florestas 

manejadas com responsabilidade e de 

acordo com as previsões legais.

Com olhar para gestão de riscos, 

atuamos em três eixos: aspectos e 

impactos ambientais, no qual a empresa 

faz levantamentos e análises para 

identificar eventuais fatores e controles 

necessários; análise preliminar de riscos 

e oportunidades; e gestão de mudanças, 

voltada a garantir que não haja desvios 

na implementação de alterações e 

novidades em geral.

Isso se estende para as nossas relações 

com fornecedores. Em todas as 

contratações, realizamos processos 

de due diligence e balizamos a 

conduta dos nossos colaboradores a 

partir das disposições da Política de 

Relacionamento com Concorrentes, 

Clientes e Fornecedores (veja mais aqui).

Uma ferramenta importante de 

mensuração da qualidade dos nossos 

produtos e serviços é a pesquisa de 

satisfação. Realizada em duas de nossas 

unidades de negócio, Pimaco e Colacril, a 

iniciativa deve ser levada para as demais 

marcas do grupo nos próximos anos. 

Material  
GRI 301-1

Utilizado no 
produto final ou em 
embalagem*

2021 
(%)

Papel Produto final 65

Filme Stretch Embalagem 0,20

Filme Polimérico Produto final 8

Adesivo Produto final 26

Silicone Produto final 1

*  Não foram considerados materiais das empresas adquiridas em 2021. 
Foram reportados os materiais mais significativos em termos de 
custo para a companhia. Barrica, caixa de papelão, chips e antenas 
RFID não foram incluídos por se tratar de informação sensível.
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Nossa governança GRI 102-18, 103-2, 103-3 |205, 205-1, 103-2, 103-3 |206

Fortalecer nossa estrutura de governança é 

fundamental para construirmos as bases das 

iniciativas que compõem nossa Estratégia 

ESG 2030. Isso permite amadurecer 

discussões e o processo de tomada de 

decisão, com aderência às boas práticas e 

diretrizes de referência no mercado.

Nesse movimento, pautamos a atuação 

da área nos princípios básicos da 

governança: transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade 

corporativa. Esses eixos possibilitam 

que alcancemos um grau elevado de 

confiabilidade com nossos stakeholders, 

envolvendo processos e órgãos que 

compõem a estrutura da Beontag.

Todos os colaboradores da companhia, na 

etapa de contratação, têm acesso à nossa 

Política de Governança (veja mais aqui) e 

devem assinar o Termo de Compromisso 

e Adesão para se comprometer com 

as previsões do documento. Há dez 

anos o grupo é auditado externamente, 

considerando aspectos fiscais e contábeis.

Nossa estrutura de governança é composta 

de Conselho de Administração e Diretoria, 

responsáveis por garantir que em reuniões 

do conselho e Assembleias Gerais 

Ordinárias e Extraordinárias, as tomadas de 

decisão sejam pautadas em nossos valores 

e identidades. O papel de secretariado de 

governança corporativa é exercido pela 

Diretoria Jurídica, que participa de todas as 

reuniões do conselho.

Assembleia Geral

É o foro de discussão e votação para 

acionistas. É por meio desta instância que 

as principais decisões da organização são 

tomadas, de olho nos campos de atuação 

da empresa. A Assembleia Geral, que pode 

ser Ordinária ou Extraordinária, é o fórum 

para definir eventuais resoluções para 

defesa e desenvolvimento da Beontag. 

Conselho de Administração

Órgão colegiado responsável por 

tomar decisões sobre o direcionamento 

estratégico da companhia e monitorar 

as atividades realizadas pela diretoria. 

Os conselheiros atuam com apoio em 

relatórios enviados periodicamente 

pelos diretores, documentos com 

discussões e decisões relacionadas ao 

dia a dia da companhia. 

Diretoria

Com reuniões periódicas, a diretoria 

conduz os negócios da companhia 

de acordo com as orientações 

gerais formuladas pelo conselho. A 

comunicação entre os órgãos passa por 

constante aprimoramento e é realizada 

por meio de informações fidedignas, 

completas, precisas e atualizadas.

Nossos quatro 
princípios básicos 
de governança são:  
transparência, equidade, 
prestação de contas 
e responsabilidade 
corporativa. 
Esses eixos possibilitam 
que alcancemos um grau 
elevado de confiabilidade 
com nossos stakeholders, 
envolvendo processos e 
órgãos que compõem a 
estrutura da Beontag
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Nosso compromisso com o amadurecimento 

da estrutura de governança corporativa da 

Beontag se estende a critérios e padrões 

de conduta com todos os envolvidos em 

nossa cadeia de valor. Incorporamos à área 

ferramentas e documentos que endereçam 

temas urgentes para o ambiente de trabalho 

e para os negócios da companhia.

Contamos com nossas políticas e nosso 

Código de Conduta, encaminhado a 

todos os colaboradores, para as frentes: 

anticorrupção; contratação de terceiros; 

governança corporativa; prevenção de 

assédio moral ou sexual; reembolso 

de despesas; relacionamento com 

concorrentes, clientes e fornecedores; 

doações e patrocínios; e proteção de dados, 

com adequação à Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), que reúne políticas 

e procedimentos formalizados.

Quanto aos relacionamentos que temos 

na cadeia de valor, contamos com 

mecanismos de avaliação de fornecedores 

e padronização de processos da área de 

compras voltados à prevenção de riscos 

de corrupção e fraude. Isso se estende 

Ética e compliance GRI 103-2, 103-3 |406

à nossa estrutura de governança, com 

ferramentas direcionadas a processos de 

compras e pagamentos. Em 2021, 89% dos 

colaboradores das unidades no Brasil foram 

comunicados e treinados em políticas de 

combate à corrupção.

Nosso setor de Compliance trabalha para 

instruir nossos colaboradores em casos de 

dúvidas e para identificar situações que 

possam afrontar as disposições do nosso 

código. Para relacionamentos na cadeia de 

valor, contamos inclusive com procedimento 

de due diligence a fim de avaliar riscos de 

compliance e eventuais desvios em relação a 

boas práticas no mercado.

Região

2021

Comunicados Capacitados

Brasil
número 16 16

% 100 100

Violações ou suspeitas de desvios ao nosso 

Código de Conduta ou às políticas da 

Beontag devem ser comunicadas ao nosso 

Canal de Denúncia. O contato pode ser feito 

por telefone (0800 512 7702) ou pelo site: 

www.contatoseguro.com.br/beontag. São 

garantidas aos denunciantes a preservação 

de identidade e a não retaliação.

Os monitoramentos da área levam 

em conta: principais queixas, tempo 

de resposta e status de tratamento. 

O Comitê de Compliance analisa, 

investiga e faz sugestões de condutas 

a serem adotadas. Essas informações 

são reportadas aos vice-presidentes 

responsáveis pelas áreas envolvidas.

Queixas GRI 103-2 2021 

Registradas por meio de mecanismos de reclamação 38

Endereçadas 38

Resolvidas 38

Registradas antes do período coberto pelo relatório e 
resolvidas no decorrer deste período

0

Membros de órgãos de governança 
comunicados e treinados em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção  
GRI 205-2

Canal de Denúncia
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Impulsionando 
transformações
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Nosso time GRI 102-8, 103-2, 103-3 |202, 103-2, 103-3 | 405, 405-2

Com a ampliação da nossa presença 

internacional, passamos a englobar 

diversas culturas e geografias. Temos a 

missão de construir iniciativas e frentes 

voltadas a integrar e promover nosso 

jeito de trabalhar, ao mesmo tempo que 

valorizamos as diferentes perspectivas 

que compõem nosso time.

Parte da nossa Estratégia ESG 2030 é 

o incentivo de ações voltadas para a 

diversidade e inclusão na Beontag. Sendo 

uma agenda prioritária para a companhia, 

estamos avançando ainda mais para 

alcançar nossas metas, iniciando pela 

ótica de gênero: 50% de mulheres em 

posições de gerência e acima e 40% de 

mulheres no negócio como um todo.

Em 2021, tivemos 21% das posições de 

gerência ocupadas por mulheres e 28% 

de presença de mulheres no negócio 

como um todo. A fim de avançar na 

promoção de diversidade no nosso time, 

além do eixo de gênero, planejamos 

realizar um censo em 2022, voltado 

a compreender os perfis dos nossos 

colaboradores e identificar os temas 

prioritários para a companhia.

Durante o ano, fizemos esforços 

voltados a ter mais colaboradoras em 

áreas em que a presença masculina 

tradicionalmente predomina. Em Campo 

Mourão (PR), por exemplo, contratamos 

nossa primeira coordenadora de 

produção e mapeamos colaboradoras 

interessadas em atuar nas áreas do 

processo produtivo.

Outra frente que deve impulsionar a 

agenda internamente é a atuação da 

liderança da Beontag, que foi orientada 

a incentivar a presença feminina, em 

linha com nossas metas. Além disso, 

pretendemos conduzir ações de 

comunicação interna para reforçar a 

relevância do tema em nossa cultura.

Em 2021, pela primeira vez, a Beontag 

conquistou a certificação da Great Place 

to Work (GPTW). Convidamos todos os 

colaboradores das operações no Brasil 

para responder a pesquisa e tivemos 

60% de participação, atingindo 81 na 

pontuação. Os feedbacks coletados se 

transformaram em ações implementadas 

na companhia, como a ampliação do 

Programa de Desenvolvimento de 

Liderança e Programa de Inglês para 

todas as localidades no Brasil; nosso 

projeto de cultura; e a revisão de 

benefícios e infraestrutura.

Assumimos o 
compromisso de gerar 
valor e desenvolvimento 
para as pessoas que 
fazem a Beontag
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Região Tempo indeterminado

Brasil 1.149

França  10

Uruguai 34

Argentina 12

Itália  56

Finlândia  20

TOTAL 1.281

Empregados e trabalhadores, por tipo de 
contrato de trabalho e região GRI 102-8

Empregados por gênero*

375
906

2021 Homens Mulheres

110,89 115,51

Proporção entre o salário mais baixo e salário 
mínimo local, por gênero1 GRI 202-1

* Informações referentes às unidades operacionais no Brasil; informações 
de outros países em fase de coleta pela área de Recursos Humanos;
1 A convenção coletiva estabelece um piso salarial da categoria que 
assegura um salário compatível, reajustado anualmente de acordo com 
negociação sindical do ano.

  Homens

  Mulheres   

TOTAL

1.281

* Os contratos de trabalho são por tempo indeterminado e período integral

RELATÓRIO DE ESG 2021

MENSAGEM DA 
LIDERANÇA

A BEONTAG IMPULSIONANDO 
TRANSFORMAÇÕES

GESTÃO 
AMBIENTAL

BOAS-VINDAS
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2021  (%)

Membros da diretoria contratados na 
comunidade local

100

2021 (%)

Homens 81

Mulheres 19

Proporção de membros da diretoria contratados na 
comunidade local GRI 202-2

Indivíduos dentro dos órgãos de governança da 
organização, por gênero* GRI 405-1

* Informações referentes às unidades operacionais no Brasil. 

* Informações referentes às unidades operacionais no Brasil.

2021 Homens Mulheres

Vice-presidência 100 0

Diretoria 66,7 33,3

Gerência 80 20

Chefia/coordenação 74,7 25,3

Analista 39,3 60,75

Administrativo 35,3 64,7

Técnico 90,3 9,7

Operacional 81,7 18,3

TOTAL 70,4 29,6

Porcentagem de empregados, por categoria 
funcional, por gênero* GRI 405-1

2021 (%)

Abaixo de 30 anos 6,3

Entre 30 e 50 anos 50

Acima de 50 anos 43,8

Indivíduos dentro dos órgãos de governança da 
organização, por faixa etária* GRI 405-1

* Informações referentes às unidades operacionais no Brasil.

* Informações referentes às unidades operacionais no Brasil.

Aprendizes e estagiários, por gênero (%)*  GRI 405-1

2021 Homens Mulheres

Aprendizes 56,3 43,8

Estagiários 53,3 46,7
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2021 Abaixo de 
30 anos

Entre 30 e 
50 anos

Acima de  
50 anos

Vice-presidência 0 71,4 28,6

Diretoria 0 83,3 16,7

Gerência 2,2 77,8 20

Chefia/coordenação 15,7 76 8,4

Analista 57 43 0

Administrativo 34,1 54,5 11,4

Técnico 24,2 62,9 12,9

Operacional 41,2 52,2 6,6

TOTAL  36,5 55,5 8

2021 PCDs Indígenas Negros Pardos

Vice-presidência - - - 28,6

Diretoria - - - 8,3

Gerência - - 2,2 6,7

Chefia/coordenação 2,4 - 1,2 26,5

Analista 1,9 - 5,6 20

Administrativo 4,8 - 9 21,6

Técnico 1,61 - 24,2 16,1

Operacional 3,5 0,5 9,5 36,5

Estagiários 1 - - 6,7

Aprendiz 1 - - 3,1 31,3

TOTAL  3 - 9 29

Trabalhadores, por categoria funcional e faixa etária (%)* GRI 405-1

Empregados pertencentes a grupos vulneráveis (%)* ** GRI 405-1

Proporção entre o salário-base e a remuneração recebida 
pelas mulheres e aquela recebida pelos homens, por categoria 
funcional * **GRI 405-2

* Informações referentes às unidades operacionais no Brasil.
** Informações referentes à proporção do salário-base, excluindo remuneração. 

* Informações referentes às unidades operacionais no Brasil. 

2021

Diretoria 0,74

Gerência 0,88

Chefia/coordenação 1,25

Analista 1,00

Administrativo 0,96

Técnico 0,90

Operacional 0,84

2021 Abaixo de 
30 anos

Estagiários 100

Trabalhadores, por categoria funcional e faixa etária (%)* GRI 405-1

* Informações referentes às unidades operacionais no Brasil.

*  Informações referentes às unidades operacionais no Brasil;
** Para informações de raça/etnia foi aplicada pesquisa de autodeclaração voluntária, com taxa de adesão 
total de 90%;
1 Para fins desta tabela, as categorias “estagiário” e “aprendiz” foram consideradas como “empregados”.

26

RELATÓRIO DE ESG 2021

MENSAGEM DA 
LIDERANÇA

A BEONTAG DESEMPENHO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO

IMPULSIONANDO 
TRANSFORMAÇÕES

GESTÃO 
AMBIENTAL

BOAS-VINDAS SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO DA GRI



Nos últimos anos, com a pandemia de 

Covid-19, tornou-se mais evidente a 

ideia de que o cuidado com as pessoas 

deve sempre ser prioritário para as 

organizações. Atuamos em conformidade 

com protocolos e diretrizes sanitários a 

fim de garantir a proteção do nosso time 

durante o período da pandemia. 

Isso incluiu a realização de testes, 

adoção de home office para áreas 

administrativas, diálogos diários 

de segurança (DDS), disseminação 

de esclarecimentos e informações, 

afastamento de colaboradores de grupos 

de risco, cancelamento de eventos e 

distribuição de máscaras e álcool em gel 

nas unidades.

Saúde e segurança GRI 103-2, 103-3 |403, 403-1, 403-2, 403-8 

Também monitoramos de perto as 

práticas de segurança no trabalho para 

colaboradores em todos os cargos e 

plantas da companhia, fornecendo todo 

o apoio para registros de informações, 

acompanhamento, treinamentos e 

melhorias de processos. Indicadores 

relacionados à saúde e segurança do 

trabalho são verificados periodicamente. 

Para lidar com eventuais ocorrências, 

realizamos investigações e 

monitoramentos e definimos estratégias 

de prevenção para impedir outros 

acidentes. Reforçamos treinamentos 

sobre normas e procedimentos, em 

especial os da NR10, NR12, NR33 e NR35.
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2021 Empregados

Número total de indivíduos 1 Nº 1.281

Indivíduos cobertos pelo sistema de gestão e/ou padrões/
diretrizes reconhecidos 2

Nº 767

% 60

Indivíduos cobertos pelo sistema de gestão e/ou padrões/
diretrizes reconhecidos, que foi auditado internamente 2

Nº 767

% 60

* A empresa não possui trabalhadores que não são empregados, mas cujo trabalho e/ou local de trabalho é 
controlado pela organização;
1 Informações referentes às operações globais;
2 Informações referentes à unidade de Campo Mourão.

Todas as nossas unidades contam com 

a sua própria gestão de segurança e 

saúde do trabalho, e tem como premissa 

a meta para acidente zero. Atualmente, 

estamos revisando o Sistema de Gestão 

de Saúde e Segurança do Trabalho, com 

o objetivo de aprimorar e otimizar rotinas 

e procedimentos da companhia. Esse 

processo inclui a elaboração de Política de 

Segurança e Saúde do Trabalho; Regras 

de Ouro; Manual de Saúde e Segurança 

do Trabalho para efetivos; Guia de 

Orientações para Empresas Contratadas; 

indicadores de performance; e adequações 

conforme normas e legislações vigentes, 

como a NR-07 e NR-01.

Para identificar periculosidade e 

riscos, a Beontag possui um Programa 

de Gerenciamento de Risco (PGR) e 

um Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO). A área 

realiza avaliações presenciais, com 

auditorias pontuais e planejadas. Em 

reuniões ordinárias e extraordinárias 

da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA) e por meio 

dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT), os 

colaboradores são incentivados a 

relatar situações de risco e orientados 

a não praticar atividades perigosas.

Dentre esses riscos, estão relacionados: 

fatores graves e iminentes de acidente, 

doenças ocupacionais e riscos inerentes 

à atividade, sejam eles físicos, químicos, 

biológicos, ergonômicos, sejam ligados 

a acidentes. Também existem ações 

e planos desenhados para áreas 

específicas, com atenção para os fatores 

que envolvem cada departamento.

Em 2021, considerando mais de 12 

milhões de horas trabalhadas, houve 19 

acidentes de trabalho de comunicação 

obrigatória, o que representa uma taxa 

de 0,31%*. GRI 403-9

* Informações referentes às unidades 
operacionais no Brasil. 

De olho em melhorias de 
procedimentos, rotinas, diretrizes e 
documentos, estamos conduzindo 
um processo de revisão do nosso 
Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança do Trabalho

Sistema de gestão* GRI 403-8
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Comunidades locais GRI 102-9

Cientes do nosso papel social e dos nossos 

compromissos, valorizamos iniciativas que 

promovam o bem-estar das comunidades 

locais onde atuamos, garantindo a elas um 

legado social positivo. Buscamos contribuir 

para ações de inclusão social, promoção 

de direitos humanos e preservação do 

meio ambiente. 

Para gerenciar o impacto das nossas 

operações na sociedade, partimos de 

um conjunto abrangente de normas 

e requisitos sobre saúde, segurança, 

proteção e performance social. 

Organizamos em nossos Princípios 

Empresariais Gerais uma série de 

normas que informam colaboradores, 

parceiros e investidores sobre nossa 

atuação para o desenvolvimento social 

e os direitos humanos.

Outra frente em que atuamos para nos 

aproximar das comunidades locais é a 

busca de fornecedores estabelecidos 

nas regiões onde atuamos. Nos últimos 

anos, temos avançado com o aumento 

da participação local no fornecimento 

de matéria-prima, com destaque para o 

frontal, com mais de 98%, e o liner, que 

passou de 19%, em 2019, para 34% em 2021. 

  Fornecimento local

  Importação    

FRONTAL

ADESIVO

SILICONE

LINER

98,8%

78%

34%

7,9%

27%

100%

77,3%

7,3%

22%

100%

81%

1,2%

22%

100%

66%

2021

2020

2019

82,1%

73%

22,7%

92,7%

78%

19%

FRONTAL

ADESIVO

SILICONE

LINER

FRONTAL

ADESIVO

SILICONE

LINER

Compras com fornecedores locais

Nos últimos anos,  
temos avançado com o 
aumento da participação 
local no fornecimento 
de matéria-prima, com 
destaque para o frontal, 
com mais de 98%, e o liner, 
que passou de 19%, em 
2019, para 34% em 2021
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Gestão ambiental
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Gestão ambiental

Em uma sociedade cada vez mais atenta 

às consequências de impactos negativos 

no meio ambiente, práticas e soluções 

que contribuam para agendas como 

a descarbonização da economia e a 

promoção de circularidade são cada vez 

mais urgentes. 

Temos clareza de que a responsabilidade 

com o meio ambiente vai além de 

compreender os impactos que a 

companhia pode causar: nosso papel é 

contribuir positivamente para mitigá- 

-los. Para isso, trabalhamos em parceria 

com organizações não governamentais, 

governos, instituições de pesquisa e 

comunidades locais.

Atuamos com respaldo na legislação local 

e em normas e diretrizes internacionais. 

Consideramos prioritários os seguintes 

temas: redução das emissões de gases 

de efeito estufa; menor desperdício de 

resíduos; e prevenção de derrames e 

vazamentos de materiais perigosos.

As aquisições 
servem como aliadas 
à estratégia de 
ESG, garantindo 
sólida atuação 
em produtos 
sustentáveis e 
circularidade
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Tendo em vista a emergência climática, a 

Beontag passou a adotar medidas com 

foco em reduzir sua pegada de carbono, 

uma vez que a companhia faz uso intenso 

de energia em sua cadeia de produção, 

nas operações com fornecedores e nas 

exportações e importações. 

Em 2021, iniciamos a realização do 

nosso primeiro inventário de emissões 

de gases de efeito estufa (GEE), que 

proporciona um diagnóstico preciso 

dos impactos das nossas operações no 

meio ambiente.

A gestão é feita por meio de um 

sistema, que permite às empresas do 

grupo inserirem os dados mensalmente 

e conduzirem o monitoramento da 

performance diariamente.

Emissões  
GRI 103-2, 103-3 |305

2021

Geração de eletricidade, calor ou vapor 3.931,94

Transporte de materiais, produtos, 
resíduos, empregados e passageiros

211,20

Emissões fugitivas 1,36

Total tCO
2
e (Escopo 1) 4.144,5

2021 1.343

2021 3,93

Emissões diretas GEE – Escopo 1 
(tCO

2
e)*** GRI 305-1

Emissões indiretas provenientes da 
aquisição de energia – Escopo 2 (tCO

2
e) 

GRI 305-2

Emissões biogênicas de CO
2
 – Escopo 1 

(tCO
2
e) GRI 305-1

*  O indicador considera os seguintes gases: CO2, CH4 
, N2O e 

HFCs;
** Os dados são referentes às empresas pertencentes ao Grupo 
em 2021, exceto a Zecode.

* O indicador considera o gás dióxido de carbono (CO2 
).

* Fontes: IPCC, GHG Programa Brasileiro, GEE Kyoto. 
Fatores de conversão utilizados conforme GWP.

2021

A montante

Bens e serviços adquiridos 1.043,29

Transporte e distribuição a 
montante

346,34

Resíduos gerados nas operações 9.500,55 1

Viagens a negócios 234,64

TOTAL 11.124,82

Outras emissões indiretas de GEE – 
Escopo 3 (tCO

2
e) GRI 305-3

2021

SDO produzidas 0,01

2019 2020 2021

NO
x

1.567 2.092 3.527

Emissões biogênicas de CO
2
 –  

Escopo 3 (tCO
2
e) GRI 305-3

Emissões de substâncias destruidoras da 
camada de ozônio (SDO) em tCFC-11e 
GRI 305-6

Emissões atmosféricas significativas 
(ton.) GRI 305-7

* Valores declarados referentes à unidade Campo Mourão – 
Colacril.

* O indicador considera os seguintes gases: CO2 
, CH4 e N2O;

** Os dados são referentes às empresas pertencentes ao 
Grupo em 2021, exceto a Zecode;
*** O Grupo não possui emissões downstream.
1  Valores declarados referentes a Colacril em Campo Mourão, 
RR Etiquetas Brasil, RR Etiquetas Uruguai, Syntpaper SP, 
Syntpaper AM, LabID, Digital Tags Finland

* O indicador considera a substância HCFC-22;
** Os dados são referentes às empresas pertencentes ao Grupo 
em 2021, exceto a Zecode;
*** O Grupo não possui substâncias de SDO importadas ou 
exportadas;
**** Emissões calculadas por meio do Ozone Depleting 
Potential (ODP), adotado pelo Protocolo de Montreal. Valores 
obtidos em: http://www.epa.gov/ozone/science/ods/index.html.

2021 13,41
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Ao longo do ano, buscamos oportunidades 

de aprimoramento dos nossos processos 

e implementamos melhorias com o intuito 

de promover a eficiência energética. Isso 

incluiu a utilização de lâmpadas LED, 

motores de alta eficiência, a implementação 

de sistemas de partida suave e queimadores 

de GLP moduláveis contínuos. 

Essa agenda também ganha força na 

companhia a partir da parceria com uma 

empresa especializada no tema, por meio 

da qual vamos analisar propostas, negociar 

contratos de energia, acompanhar 

indicadores e discutir novos projetos. As 

iniciativas contam com o envolvimento 

direto da alta liderança da companhia.

Em 2022, a Beontag irá conduzir alguns 

estudos destinados a analisar fontes de 

energia renovável e possíveis aplicações em 

nossos processos, inicialmente em algumas 

unidades, com destaque para a biomassa, 

que representaria redução de 95% no 

consumo de GLP em Campo Mourão (PR), e 

energia fotovoltaica, com potencial de gerar 

economia entre 20% e 25% na mesma planta. 

Energia  
GRI 103-2, 103-3 |302, 302-1

Energia consumida fora da organização 
(GJ) GRI 302-2

2021

Energia total* 7.966,04

* Considera diesel, gasolina, querosene de aviação e óleo 
combustível

Consumo de combustíveis de fontes não 
renováveis

2021

Diesel 254,28

Gasolina 646,14

GLP 64.083,84

Gás natural 510,85

SUBTOTAL  65.495,11 

Aquisição de energia elétrica

Energia elétrica 36.484,42

TOTAL 101.979,54

Consumo de energia dentro da 
organização (GJ) GRI 302-1

*  Embora classificados conservadoramente como combustíveis 
não renováveis, a gasolina e o diesel no Brasil recebem 
adição de combustíveis renováveis (etanol e biodiesel, 
respectivamente).

Na unidade matriz em Campo Mourão 

(PR), todas as atividades são controladas 

com base em levantamentos de aspectos e 

impactos ambientais, seguindo as diretrizes 

da norma ISO 14.001. Nossos processos 

não envolvem impactos significativos reais 

ou potenciais relacionados a resíduos, 

tendo em conta os materiais utilizados e a 

destinação à reciclagem.

Nossas operações geram resíduos de 

classes 1 e 2, e a coleta é realizada por 

empresas terceirizadas homologadas, de 

acordo com as previsões legais. Atuamos 

com foco no desenvolvimento de 

produtos com materiais mais sustentáveis 

e na redução de perdas, a exemplo de 

indicadores da área de logística voltados a 

transportar o máximo de volume possível.

Resíduos 
GRI 103-2, 103-3 |306, 306-1, 306-2

Categoria Tipo (perigoso 
ou não perigoso)

Quantidade 
gerada (%)

Plástico/papel Não perigoso 15,55

Eletrônicos Perigoso 0,02

Descaracterização 
de aparas

Não perigoso 0,12

Pallet Não perigoso 7,30

Sólidos 
contaminados

Perigoso 1,20

Óleo térmico Perigoso 0,06

Aparas Não perigoso 67,42

Solventes sujos Perigoso 1,01

Tubetes Não perigoso 1,25

Borra de 
adesivo/silicone

Não perigoso 4,41

Sucata/cobre Não perigoso 1,65

Resíduos gerados GRI 306-3

* Unidades consideradas: Campo Mourão (PR). As outras 
unidades da organização ainda não foram analisadas.
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2021

Composição (%)

Óleo térmico sujo 0,18

Resíduos eletrônicos 0,07

Metais/cobre 5,36

Plástico/papel 50,58

Tubetes 4,08

Aparas de papel 36,45

Solvente sujo 3,28

2021 Fora da organização (%)

Reciclagem 96,48

2021

Composição (%)

Borras de silicone/adesivo 7,13

Sólidos contaminados 1,94

Aparas papel/filme adesivadas 90,93

Resíduos NÃO destinados para disposição final 
GRI 306-4

2021 Fora da organização (%)

Reciclagem 3,53

Resíduos perigosos NÃO destinados para disposição 
final, por operação de recuperação GRI 306-4

Resíduos não perigosos NÃO destinados para 
disposição final, por operação de recuperação GRI 306-4

Resíduos destinados para disposição final 
GRI 306-5

2021 Fora da organização (%)

Aterro industrial 100

Resíduos perigosos destinados para disposição final, 
por operação de disposição GRI 306-5

2021

Material
% de material proveniente  

de reciclagem

Térmico 0,02

Branco fosco 0,01

Couchê 0,27

BOPP 0,24

Transtérmico 0,53

Produtos e suas embalagens recuperados em 2021 
GRI 301-3

* Dados referem-se à unidade Colacril Campo Mourão - PR. RFID e Pimaco não 
têm materiais recuperados. Empresas adquiridas em 2021 não foram consideradas.

Resíduos não perigosos destinados para disposição 
final, por operação de disposição GRI 306-5

2021 Fora da organização (%)

Incineração sem recuperação 
de energia

0,20

Aterro 99,80
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Desempenho  
econômico-financeiro
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Desempenho econômico-financeiro GRI 103-2, 103-3 | 201, 201-1

O ano de 2021 foi marcado pela 

exponencial ampliação das nossas 

atividades e dos nossos rendimentos. 

Consolidamos nossas operações no 

mercado internacional e reforçamos 

nossa posição de liderança no Brasil nos 

segmentos em que atuamos.

Por exemplo, o segmento GLM teve um 

crescimento significativo, em linha com 

a expansão do e-commerce e as novas 

tendências de consumo. Já em DTE, a 

tecnologia de RFID ganha ainda mais 

relevância no contexto omnichannel, 

permitindo mais conectividade entre 

itens físicos.

Em relação ao cenário econômico 

doméstico, a Beontag se estruturou para 

fazer frente às taxas de juros e inflação em 

alta. Durante o ano, mantivemos a saúde 

financeira da companhia, especialmente por 

meio da disciplina na estrutura de capital.

Na gestão da área financeira, são realizadas 

análises mensais direcionadas a indicadores 

e movimentos do mercado. O escopo 

inclui as diferentes linhas de negócio, com 

atenção especial para EBITDA recorrente; 

margens das unidades; gastos gerais de 

fabricação (GGF); despesas variáveis, 

administrativas e comerciais; CAPEX; fluxo 

de caixa; capital de giro; e alavancagem.  

Cerca de  
US$ 200 milhões 
em receita líquida*

Cerca de  
US$ 30 milhões  
em EBITDA 
(recorrente)*

* Receita líquida e EBITDA pró-forma (considera 
os números das empresas adquiridas para o 
exercício completo).

2021 US$ %

Receita 202,6

Custos operacionais 134,9 68,2

Salários e benefícios de empregados 18,2 9,2

Pagamentos a provedores de capital 5,7 2,9

Pagamentos ao governo 39,1 19,8

Investimentos na comunidade 0,05 0,02

Valor econômico distribuído 197,8

Valor econômico retido 4,7

Valor econômico direto gerado, distribuído e retido 
(US$ mi) GRI- 201-1

A disciplina na estrutura de capital teve 
importância fundamental para fazer frente ao 
cenário econômico doméstico no ano, com 
taxas de juros e inflação em alta
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

Conteúdos gerais

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 101 não possui conteúdos

Perfil organizacional 

GRI 102: Conteúdos gerais 2016

102-1 Nome da organização 11

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 11

102-3 Localização da sede da organização 11, 16

102-4 Local de operações 11, 16

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 11

102-6 Mercados atendidos 11

102-7 Porte da organização 11

102-8 Informações sobre empregados e outros 
trabalhadores

23, 24 8, 10

102-9 Cadeia de fornecedores 29

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

11, 16

102-11 Princípio ou abordagem da precaução 19

102-12 Iniciativas externas 4

102-13 Participação em associações 4, 11

Sumário de conteúdo da GRI GRI 102-55
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

Estratégia

GRI 102: Conteúdos gerais 2016 102-14 Declaração do mais alto executivo 8, 9

Ética e integridade

GRI 102: Conteúdos gerais 2016 102-16 Valores, princípios, normas e códigos de 
comportamento

12 16

Governança

GRI 102: Conteúdos gerais 2016

102-18 Estrutura de governança 20

102-38 Proporção da remuneração total anual Trata-se de informação confidencial e sensível.

102-39 Proporção do aumento percentual na 
remuneração total anual

Considerando informações das unidades no 
Brasil, o aumento percentual da remuneração 
total média foi de 2,8%. A área responsável 
está realizando a coleta das informações 
relacionadas aos demais países onde 
operamos. No ano, 100% dos empregados 
trabalharam em tempo integral.

Engajamento de stakeholders

GRI 102: Conteúdos gerais 2016

102-40 Lista de grupos de stakeholders 5

102-41 Acordos de negociação coletiva Considerando informações das unidades 
no Brasil, em 2021, 100% dos empregados 
foram cobertos por acordos de negociação 
coletiva. A área responsável está realizando 
a coleta das informações relacionadas aos 
demais países onde operamos.

8

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 5

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders 5

102-44 Principais tópicos e preocupações 
levantadas

5, 19
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

Práticas de relato

GRI 102: Conteúdos gerais 2016

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas

3

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

3

102-47 Lista dos tópicos materiais 5

102-48 Reformulações de informações Não aplicável

102-49 Alterações no relato Não aplicável

102-50 Período coberto pelo relatório 3

102-51 Data do relatório mais recente Não aplicável

102-52 Ciclo de emissão do relatório Anual

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório 3

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 37

102-56 Verificação externa O relatório não passou por verificação externa
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

Tópicos materiais

Desempenho econômico

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 36

103-3 Avaliação da forma de gestão 36

GRI 201: Desempenho econômico 
2016

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 36 8, 9

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

A Beontag ainda não possui um 
mapeamento de riscos e oportunidades 
motivados por mudanças climáticas com 
potencial de gerar mudanças substanciais 
em operações, receitas ou despesas.

13

Presença no mercado

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 23

103-3 Avaliação da forma de gestão 23

GRI 202: Presença no mercado 
2016

202-1 Proporção entre o salário mais baixo e 
salário mínimo local, com discriminação por 
gênero

24 1, 5, 8

202-2 Proporção de membros da alta direção 
contratados na comunidade local

25 8
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

Combate à corrupção

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 20

103-3 Avaliação da forma de gestão 20

GRI 205: Combate à corrupção 
2016

205-1 Operações submetidas a avaliações de 
riscos relacionados à corrupção

20 16

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

21 16

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas 
tomadas

A Beontag não possui mecanismo ativo de 
monitoramento, mas disponibiliza canal de 
denúncias (externo e independente) para 
relatos de casos de suspeita de corrupção.

16

Concorrência desleal

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 20

103-3 Avaliação da forma de gestão 20

GRI 206: Concorrência desleal 
2016

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

A Beontag não possui ações judiciais/
administrativas sobre esse tema.

16
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

Materiais

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 19

103-3 Avaliação da forma de gestão 19

GRI 301: Materiais

301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso 
ou volume

19 Por tratar-se de informação sensível, a 
organização optou por reportar o indicador 
em percentuais

8, 12

301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados 
utilizados

Em 2021, não foram utilizadas matérias- 
-primas de fonte renovável, bem como não 
foram monitoradas as matérias-primas das 
empresas adquiridas em 2021.

8, 12

301-3 Produtos e embalagens recuperados 34 8, 12

Energia

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 33

103-3 Avaliação da forma de gestão 33

GRI 302: Energia 2016
302-1 Consumo de energia dentro da organização 33 7, 8, 12, 13

302-2 Consumo de energia fora da organização 33 7, 8, 12, 13
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

GRI 302: Energia 2016

302-4 Redução do consumo de energia Tendo em conta o aumento da produção 
e ampliação das áreas de atividades da 
organização, estamos tendo um aumento 
no consumo de energia e, embora em 2021 
tenham sido realizadas diversas melhorias 
nas instalações buscando uma melhor 
eficiência, e consequentemente uma redução 
nos gastos energéticos, os valores obtidos 
com essas melhorias não foram mensurados 
em estudos sobre o tema.

7, 8, 12, 13

302-5 Reduções nos requisitos energéticos de 
produtos e serviços

A organização não dispõe de nenhum tipo 
de estudo no qual seja estipulada redução 
de consumo nos requisitos energéticos de 
produtos e serviços.

7, 8, 12, 13

Emissões

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 32

103-3 Avaliação da forma de gestão 32

GRI 305: Emissões 2016

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

32 3, 12, 13, 14, 15

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

32 3, 12, 13, 14, 15

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

32 3, 12, 13, 14, 15

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

32 3, 12

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

32 3, 12, 14, 15
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

Resíduos

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 33

103-3 Avaliação da forma de gestão 33

GRI 306: Resíduos 2021

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

33 3, 6, 11, 12

306-2 Gestão de impactos significativos 
relacionados a resíduos

33 3, 6, 11, 12

306-3 Resíduos gerados 33 Por tratar-se de informação sensível, a 
organização optou por reportar o indicador 
em percentuais

3, 6, 12, 14, 15

306-4 Resíduos não destinados para disposição 
final

34 Por tratar-se de informação sensível, a 
organização optou por reportar o indicador 
em percentuais

3, 11, 12

306-5 Resíduos destinados para disposição final 34 Por tratar-se de informação sensível, a 
organização optou por reportar o indicador 
em percentuais

3, 6, 11, 12, 14, 
15

Saúde e segurança no trabalho

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 27

103-3 Avaliação da forma de gestão 27
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

GRI 403: Saúde e segurança do 
trabalho 2019

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do 
trabalho

27 8

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação 
de riscos e investigação de incidentes 

27 3, 8

GRI 403: Saúde e segurança do 
trabalho 2019

403-3 Serviços de saúde do trabalho Dentre os serviços de saúde do trabalho que 
contribuem para identificação e eliminação 
de periculosidade e minimização de riscos, 
pode-se citar: Avaliação da exposição, PGR e 
PCMSO; aplicação de controles de engenharia; 
orientações rotineiras; cumprimento de regras e 
procedimentos; comprometimento da gestão; e 
monitoramento contínuo.

3, 8

403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e 
comunicação aos trabalhadores referente a saúde 
e segurança do trabalho

A participação dos trabalhadores, bem como 
comunicações referentes a saúde e segurança 
do trabalho, é garantida por meio de reuniões 
de Segurança e Saúde do Trabalho mensais.

8, 16

403-5 Capacitação dos trabalhadores em saúde e 
segurança do trabalho

No que se refere à capacitação de 
trabalhadores em saúde e segurança do 
trabalho, esta ocorre por meio de ações 
específicas internas, com treinamentos 
ministrados pelo SESMT, e/ou de capacitações 
externas executadas por fornecedores.

8

GRI 403: Saúde e segurança do 
trabalho 2019

403-6 Promoção da saúde do trabalhador Visando à promoção da saúde do colaborador, 
além dos exames médicos admissionais, 
periódicos, de mudança de função e retorno 
ao trabalho, ocorrem abordagens presenciais 
junto à gestão da área, SESMT e CIPA para 
direcionamento a atendimentos médicos 
pontuais. Também são relevantes nesse sentido 
os programas de: Gerenciamento de Riscos 
do Trabalho e de Controle Médico de Saúde 
do Trabalho e as campanhas de prevenção 
relacionas a saúde do trabalho.

3
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

GRI 403: Saúde e segurança do 
trabalho 2019

403-7 Prevenção e mitigação de impactos na 
saúde e segurança do trabalho diretamente 
vinculados com relações de negócio

A prevenção e mitigação dos impactos 
relacionados à saúde e segurança do trabalho 
diretamente vinculados com relações de 
negócios, se dá por meio dos sistemas de 
gestão de segurança e saúde do trabalho, 
contemplando: comprometimento da alta 
gestão e dos colaboradores, ferramentas para 
cumprimento das demandas (gestão), bem 
como normas regulamentadoras e legislações 
vigentes relacionadas ao tema, além de 
performance de indicadores da unidade. 
O tema está incluso nos Sistemas Gestão 
de Segurança e Saúde do Trabalho, Meio 
Ambiente e Qualidade.

8

403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de 
gestão de saúde e segurança do trabalho

27, 28 8

403-9 Acidentes de trabalho 28 3, 8, 16

403-10 Doenças profissionais No ano corrente de 2021, não foram 
registradas doenças profissionais e/ou óbitos 
que demandassem comunicação obrigatória.

3, 8, 16

Diversidade e igualdade de oportunidades

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 23

103-3 Avaliação da forma de gestão 23

GRI 405: Diversidade e igualdade 
de oportunidades 2016

405-1 Diversidade nos órgãos de governança e 
empregados

25, 26 5, 8

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

23, 26 5, 8, 10
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NORMAS GRI CONTEÚDO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS

Não discriminação

GRI 103: Forma de gestão 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu 
limite

5

103-2 Forma de gestão e seus componentes 21

103-3 Avaliação da forma de gestão 21

GRI 406: Não discriminação 2016

406-1 Casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Em 2021 não foram registrados casos 
relacionados a discriminação nas unidades 
da organização sediadas no Brasil. 
Informações de outros países ainda não 
estão disponíveis.

5, 8
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. Erradicação da pobreza

2. Fome zero e agricultura sustentável

3. Saúde e bem-estar

4. Educação de qualidade

5. Igualdade de gênero

6. Água potável e saneamento

7. Energia limpa e acessível

8. Trabalho decente e crescimento econômico

9. Indústria, inovação e infraestrutura

10. Redução das desigualdades

11. Cidades e comunidades sustentáveis

12. Consumo e produção responsáveis

13. Ação contra a mudança global do clima

14. Vida na água

15. Vida terrestre

16. Paz, justiça e instituições eficazes

17. Parcerias e meios de implementação
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Coordenação de projeto

Beontag - área ESG

Consultoria de conteúdo, design e GRI

grupo report - rpt.sustentabilidade

www.gruporeport.com.br

Tradução

América Latina Traduções

Créditos

49

RELATÓRIO DE ESG 2021

MENSAGEM DA 
LIDERANÇA

A BEONTAG DESEMPENHO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO

IMPULSIONANDO 
TRANSFORMAÇÕES

GESTÃO 
AMBIENTAL

BOAS-VINDAS SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO DA GRI


	previous page 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 

	next page 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 

	previous page 3: 
	Page 7: 

	next page 3: 
	Page 7: 

	previous page 4: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	next page 4: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	previous page 5: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 

	next page 5: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 

	previous page: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	next page: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	previous page 6: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	next page 6: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 

	previous page 7: 
	Page 35: 
	Page 36: 

	next page 7: 
	Page 35: 
	Page 36: 

	previous page 8: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 

	next page 8: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 

	previous page 9: 
	Page 49: 

	next page 9: 
	Page 49: 



