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A Bahia Specialty Cellulose (BSC) atua em um merca-

do global caracterizado pelo alto padrão de exigência 

dos clientes tanto com a qualidade da celulose solúvel 

quanto com a sustentabilidade de seu processo pro-

dutivo. Mas estas exigências não vêm exclusivamente 

de fora; elas começam dentro da própria BSC, a partir 

do compromisso coletivo e de cada colaborador com a 

ética e com a missão, a visão e os pilares culturais da 

organização, e fluem para nossos fornecedores, vizi-

nhos e todos os demais interlocutores.

Agindo assim, equilibramos interesses, expectativas 

e oportunidades, garantindo uma atuação focada na 

busca contínua pela inovação e tecnologia, pela par-

ceria com as comunidades, pela mitigação dos impac-

tos ao meio ambiente e por levar, primeiro aos nossos 

clientes, uma matéria-prima de qualidade superior 

obtida a partir de fontes sustentáveis, e aos consumi-

dores finais, produtos indispensáveis às indústrias de 

alimentos, medicamentos, tecidos, cosméticos e várias 

outras, que contribuem para sua qualidade de vida e 

bem-estar.

B ahia Specialty Cellulose (BSC) oper-
ates in a global market characterized 
by high standard customer demand 
for the quality of specialty cellulose 

as well as the sustainability of its production pro-
cess. To cover this demand, all stakeholders are part 
of the process. It starts from the collective and in-
dividual commitment of each BSC employee to the 
ethics, mission, vision, and cultural pillars of the or-
ganization, and moves over to our suppliers, neigh-
bors, communities and all other business partners.

In doing so, we balance interests, expectations, and 
opportunities, guaranteeing a performance focused 
on the continuous search for innovation and tech-
nology, on the partnership with communities, on 
the mitigation of impacts on the environment and 
on providing, first to our customers, high qual-
ity raw material obtained from sustainable sourc-
es, and to end users, indispensable products to 
the food, medicines, textiles, cosmetics and many 
others, that contribute to their quality of life and 
well-being.

 G4-9
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General Manager’s Statement
G4-3; G4-5; G4-6; G4-10

For the first time, as we intended to do from now 
on, we release an annual issue of the BSC/Copener 
Sustainability Report. Before this edition, and since 
2008, the report covered the performance of the 
previous two years. This is another step in the evo-
lution of the sustainability reporting process and 
reflects the company’s efforts to establish an in-
creasingly transparent and reliable relationship with 
its stakeholders.

In 2014, the parent company of BSC/Copener was 
renamed Bracell, due to the group’s market reposi-
tioning that decided to dispose of its viscose units in 
China and focus exclusively on the dissolving wood 
pulp segment. More detailed information about this 
transaction can be found in the circular for the Spe-
cial General Meeting in November 2014, available in 
English at www.brazilcellulose.com

In many respects, BSC presented favorable perfor-
mance results when compared to previous years. We 
reduced the number of accidents with and without 
leaves, set records both in the production volume 
and in the quality of dissolving wood pulp and we 
exceeded our goal of reducing water consumption 
at the plant. Besides that, we extended the reach of 
our social projects, benefiting an even larger num-
ber of people living in a larger number of rural com-
munities in our region of influence, strengthening 
our relationship with these stakeholders.

One achievement, in particular, was a source of pride 
for our whole team:  the certification Cerflor/PEFC, 
which certifies the sustainability of our operations. 
As part of the evolution of the people management 

Mensagem da Diretoria-geral
G4-3; G4-5; G4-6; G4-10

Pela primeira vez, trazemos o Relatório de Sustentabi-

lidade da BSC/Copener em sua primeira edição anual, 

como pretendemos fazer a partir de agora. Antes dis-

so, desde 2008, a publicação englobava o desempe-

nho dos dois anos anteriores. Este é mais um passo na 

evolução de nosso processo de emissão de relatórios de 

sustentabilidade e um reflexo do esforço da companhia 

em estabelecer relacionamentos cada vez mais trans-

parentes e confiáveis com suas partes interessadas.

Em 2014, a controladora da BSC/Copener passou a ser 

denominada Bracell, em decorrência do reposiciona-

mento de mercado do grupo, que decidiu se desfazer 

de suas unidades de viscose na China e focar exclusi-

vamente o segmento de celulose solúvel. Informações 

mais detalhadas sobre esta operação podem ser en-

contradas no documento “Circular for the Special Ge-

neral Meeting in November”, disponível em inglês, no 

site www.brazilcellulose.com.

Em muitos aspectos, a BSC apresentou resultados de 

desempenho favoráveis em relação aos anos anterio-

res. Reduzimos o número de acidentes com e sem afas-

tamento, atingimos recorde de volume de produção e 

de qualidade da celulose solúvel, superamos a meta de 

redução de consumo de água na fábrica e ampliamos 

o alcance de nossos projetos sociais, beneficiando um 

número ainda maior de pessoas em mais comunida-

des rurais da nossa região de atuação e fortalecendo 

nosso relacionamento com estas partes interessadas.

Uma conquista, em especial, foi motivo de orgulho 

para toda a equipe: a certificação Cerflor/PEFC, que 

atesta a sustentabilidade de nossas operações. Como 

evolução do processo de gestão de pessoas, lançamos 

process, we launched our code of eth-
ics and carried out our first organiza-
tional climate survey with our staff – 
an evidence of our desire to evolve not 
only in the relationships with clients 
but also with our staff.

These facts and other relevant infor-
mation are presented in this sustain-
ability report. Any opinions and sug-
gestions that can enhance our efforts 
to clearly, concisely and objective-
ly report the issues of interest to our 
partners will be very welcome.

nosso código de ética e realizamos a pri-

meira pesquisa de clima organizacional 

com nossos colaboradores – uma evidência 

de nosso desejo de evoluir não apenas nas 

relações com os clientes, mas com nossos 

colaboradores.

Estas e outras informações relevantes estão 

apresentadas neste Relatório de Sustenta-

bilidade. Quaisquer opiniões e sugestões 

que aprimorem nossos esforços de repor-

tar de modo claro, conciso e objetivo os as-

suntos de interesse de nossos interlocuto-

res serão muito bem-vindas.

Per Olof Lindblom
General Manager
Diretor-geral

In many respects, Bsc presented 
favorable performance results  

when compared to prevIous years. 

em muItos aspectos, a Bsc 
apresentou  resultados de 
desempenho favoráveis em 

relação aos anos anterIores. 
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BSC operateS
in a global 

market
CharaCterized By
high standards

of CuStomer
requirement

A BSC AtuA eM uM
mercado global

CArACterizADo pelo 
alto padrão de 

exigência
DoS ClienteS

This report
G4-28; G4-29; G4-30; G4-31; G4-22

This Sustainability Report summarizes and shares with all 
stakeholders the main findings of BSC/Copener concerning 
our performance in social, environmental and economic-fi-
nancial areas.

Unlike previous editions of the BSC Sustainability Report that 
brought data from the two years prior to their publications, 
this one only shows the company in the year 2014. The last 
published report, covering the years 2012 and 2013, is avail-
able on the company website: www.bahiaspeccell.com.

The data presented here were organized to strongly and ob-
jectively demonstrate the material issues pointed out by our 
internal and external stakeholders in the task of preparing 
the materiality matrix.

In this publication we seek to follow the standards of the es-
sential model of the G4 version of the Global Reporting Ini-
tiative (GRI).

este relatório 
G4-28; G4-29; G4-30; G4-31; G4-22

Este Relatório de Sustentabilidade reúne e compartilha com as 

partes interessadas os principais resultados da BSC/Copener 

no que tange ao seu desempenho nas áreas socioambientais e 

econômico-financeiras.

Diferentemente das edições anteriores do Relatório de Sustentabili-

dade da BSC que traziam dados dos dois anos anteriores à publica-

ção, esta representa a empresa somente no ano de 2014. O último 

relatório divulgado, referente aos anos de 2012 e 2013, está dispo-

nível no website da empresa: www.bahiaspeccell.com.

Os dados aqui apresentados foram organizados de modo a eviden-

ciar mais forte e objetivamente os temas materiais apontados por 

nossos interlocutores internos e externos nos trabalhos para elabo-

ração da matriz de materialidade.

Nesta publicação, buscamos seguir os padrões do modelo essencial 

da versão G4 do Global Reporting Initiative (GRI).
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Materiality Matrix 
G4-DMA; G4-18; G4-19; G4-25

Between late 2014 and early 2015, BSC/Copener de-
veloped a project with its major stakeholders with 
the goal of identifying the most relevant aspects 
concerning business sustainability in respect to the 
different stakeholders.

A questionnaire for the workforce of the company 
was developed and implemented, involving 15 em-
ployees from several departments and positions 
from the industrial and forestry units, and other 15 
questionnaires given to external stakeholders, in-
cluding suppliers, media professionals, trade unions, 
community associations, quilombola communities, 
teachers, municipal secretaries, NGOs and founda-
tions. Thus, BSC/Copener believes to have built up a 
materiality matrix capable of expressing the major 
convergences of view among its various stakehold-
ers in order to contribute to the strategic decisions 
of the company.

Apart from the general standard disclosures re-
quired by GRI, respondents were invited to point 
out the main positive and negative impacts of each 
aspect considered material, and justify their an-
swer. Despite the profile and interest differences of 
each group, some recurring themes stood out from 
others and were easily identified as most relevant. 
These are issues that have greater emphasis in the 
BSC/Copener Sustainability Report 2014.

The issues considered material by the respondent 
public are indicated in the following Materiality 
Matrix, reminding that subjects with scores above 
eight were highlighted in blue.

Matriz de Materialidade
G4-DMA; G4-18; G4-19; G4-25

Entre o final de 2014 e início de 2015, a BSC/Copener de-

senvolveu um trabalho junto às suas principais partes 

interessadas a fim de identificar os aspectos conside-

rados mais relevantes na visão dos diversos públicos 

quanto à sustentabilidade do negócio.

Foi desenvolvido e aplicado um questionário com o 

público interno da empresa, envolvendo 15 funcioná-

rios de departamentos e cargos diversos das unidades 

industrial e florestal, além de outros 15 questionários 

aplicados junto ao público externo, incluindo fornece-

dores, profissionais de imprensa, sindicatos de classe, 

associações comunitárias, comunidades quilombolas, 

professores, secretários municipais, ONG e fundações. 

Assim, a BSC/Copener acredita ter construído uma ma-

triz de materialidade capaz de expressar as principais 

convergências de visão entre seus diversos públicos, 

a fim de contribuir para as decisões estratégicas da 

empresa.

Além da divulgação padrão definida pelo GRI, os en-

trevistados foram convidados a apontar os principais 

impactos negativos e positivos de cada aspecto con-

siderado material e justificar sua resposta. Apesar das 

diferenças de perfil e interesses de cada grupo procu-

rado, alguns temas apareceram com grande destaque, 

sendo facilmente identificados como mais relevantes. 

São estes temas que têm maior ênfase no Relatório de 

Sustentabilidade 2014 da BSC/Copener.

Os temas considerados materiais pelo público entrevis-

tado são apontados na Matriz de Materialidade a seguir, 

lembrando que os temas com pontuação acima de oito 

foram destacados em azul.
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Materiality:
 aspects, impacts,

performance and goals

Positive impacts

Negative impacts

Results 2014

Goals 2015

• Reduced likelihood of natural resources scarcity
• Eco-efficiency

• Competition for water use

• 34.8 m³/ ton per month of water consumed in industrial 
processes (below the target of 36,2 m³/ton per month)

• 36 m³/ton per month

WATER
CONSUMPTION

• Sustainable use of natural resources
• Contribution to greater efficiency of the 

production process and business longevity
• Reduction of environmental impacts

• Damage to business continuity
• Risk to operating licenses and certifications renewal

• 10 of 14 goals achieved, or about 72% 
of pre-established goals

• 17 pre-set goals

STRATEGY AND
COMMITMENT TO 
SUSTAINABILITY

• Improved management of social and environmental impacts
• It opens a permanent communication channel

with the community

• If the complaints are not dealt with properly 
dissatisfaction can increase

• It may cause problems with maintaining certification

• 88 complaints, 170 requests and 21 requests or 
information sent, properly addressed by the 
responsible departments, meeting deadlines 
established by the company’s procedure

• To Implement automated registration 
and forwarding complaints

MECHANISM OF 
COMPLAINTS 
AND CLAIMS

• Business Sustainability
• Tranquility for the employee and his family

• Reduction in productivity due to interruption of activities
• Losses to the company

• CAF Frequency rate, Copener / contractors in 2014 was 1.87
• CAF Frequency rate, BSC / Contractors in 2014 was 0.96
• (Implementation of Behavioral Audit and 

Accident/ Incident Analysis Training)

• 50% reduction in CAF frequency rate compared to 2014
• To consolidate the OPA program - Observe, Plan and Act

Labor Health 
and Safety

• Development of neighboring  communities
• Mitigation of social impacts
• Reduction of conflicts
• Respect between business and communities
• Building partnerships

• The lack of knowledge of community characteristics
• Difficulty to maintain certifications
• Dispute for possession and use of land

• 7,410 people direct participants of social responsibility 
projects of the company in education, entrepreneur-
ship, agribusiness and permanent dialogue

• To increase by least 10% the number of people 
served by the company's projects

LOCAL
COMMUNITIES
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• Job and income creation 
• Retaining talent
• Increased productivity
• Local workforce valued

• High turn-over
• Lack of motivation
• Talent loss

• Generate more than 100 direct jobs
• Climate Survey performed 
• The start of the Leadership Academy, aimed at 

developing leaders
• Local workforce: over 91%
• Higher reward pattern compared to the local average

• To increase investment in education, training 
and development of leaders and teams

• To maintain the certification standards 
concerning employees and service providers

EMPLOYMENT

• Waste reuse
• Carbon balance
• Greater efficiency in the production process
• Lower environmental impact

• Increase in effluents treatment costs 
(Cetrel) and waste disposal

• Higher environmental impact
• Noncompliance of the operating license

• Organic effluent: 9.5 kg/ton
• Volume of organic waste: 30 m³/ton
• Generation of solid waste: 204 kg/ton produced

• Organic effluent: 9 kg / ton
• Volume of organic waste: 27 m³/ton
• Generation of solid waste: 195 kg / ton produced

WASTEWATER 
AND WASTE

• Business legitimacy 
• Greater transparency in the actions
• Positive Work Environment

• Loss of reputation
• Negative organizational environment
• Conflicts between the parties

• Development, launch and distribution 
of the company's Code of Ethics and 
company's HR policy to all employees

• Climate survey was conducted with 
positive results

• Implementation  of Complaints Hotline
• Improving and maintaining the application 

of the Code of Ethics and the HR Policy

ETHICS

• Improved management of environmental impacts
• Certifications Maintenance
• Better environmental performance

• Loss of credibility
• Exposure to legal action
• Problems maintaining operating 

licenses and certifications

• Renewal of the factory operating license
• Certification of forest area, Cerflor/PEFC

• Certification of plant and sales area for 
chain of custody Cerflor/PEFC

• Maintenance of certification of forest 
management Cerflor/PEFC

COMPLIANCE WITH 
ENVIRONMENTAL 

LEGISLATION

• Business sustainability
• Increased productivity and profity
• Ability to carry out major investments

• Reduced productivity and profit
• Reduced investment capacity
• Loss of competitiveness

• Increase by 5% of the Group's revenues
• Increase by 5% of gross profit
• Increase by 13% of EBITDA
• Reduction of 13% in selling expenses and distribution

• Reduction of total cost of sales

ECONOMIC 
PERFORMANCE
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Materialidade: 
aspectos, impactos,

desempenho e metas

Impactos positivos

Impactos negativos

Resultados 2014

Metas 2015

• Redução da probabilidade de escassez de recursos naturais
• Ecoeficiência
• Redução na geração de efluentes líquidos

• Competição pelo uso da água

• 34,8 m³/ton/mês de água consumida nos processos 
industriais (abaixo da meta de 36 m³/ton/mês)

• 36 m³/ton/mês

CONSUMO 
DE ÁGUA

• Uso sustentável de recursos naturais
• Contribuição para maior eficiência do processo 

produtivo e longevidade dos negócios
• Redução de impactos ambientais

• Prejuízos para a continuidade do negócio
• Risco p/ renovação de licenças de operação e certificações

• 10 de 14 metas atingidas, o equivalente a 
quase 72% das metas pré-estabelecidas

• 17 metas pré-estabelecidas

ESTRATÉGIAS E 
COMPROMISSOS COM 
A SUSTENTABILIDADE

• Maior gestão dos impactos socioambientais
• Abertura de canal de comunicação 

permanente com a comunidade

• Se as queixas não forem tratadas adequadamente 
pode aumentar a insatisfação

• Compromete manutenção dos certificados

• 88 queixas, 170 demandas e 21 pedidos ou 
envio de informações devidamente tratados 
pelas áreas responsáveis no prazo estabel-
ecido pelo procedimento da empresa

• Implantar sistema automatizado de registro 
e encaminhamento de queixas

MECANISMOS DE 
QUEIXAS E 

RECLAMAÇÕES

• Sustentabilidade do negócio
• Tranquilidade ao empregado e sua família

• Redução da produtividade por interrupção de atividades
• Prejuízos à empresa

• Taxa de frequência de acidentes com afastamento na 
Copener e contratadas foi de 1,87

• Taxa frequência de acidentes com afastamento na BSC e 
contratadas foi de 0,96

• Implantação da Auditoria Comportamental e Treinamento 
de Análise de Acidentes/Incidentes

• 50% de redução da taxa de frequência de acidentes 
com afastamento, em relação a 2014

• Consolidar o programa OPA – Observe, Planeje e Aja

Saúde e 
Segurança 

no Trabalho

• Desenvolvimento de comunidades vizinhas
• Mitigação de impactos sociais
• Diminuição de conflitos e construção de parcerias
• Respeito mútuo

• Desconhecimento das características da comunidade
• Dificuldade para manter certificações
• Disputa pela posse e uso da terra

• 7.410 pessoas participantes diretas dos projetos de 
Responsabilidade Social da empresa nos eixos de educação, 
empreendedorismo, agronegócios e diálogo permanente

• Aumentar em pelo menos 10% o número de 
pessoas beneficiadas pelos projetos da empresa

COMUNIDADES 
LOCAIS
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• Geração de emprego e renda
• Manutenção de talentos
• Valorização da mão-de-obra local

• Turn-over alto
• Desmotivação
• Perda de talentos

• Geração de mais de 100 novos postos de trabalho diretos
• Realização da pesquisa de clima
• Iniciada a Academia de Liderança
• Mais de 91% da mão de obra local
• Padrão de recompensa superior à média local

• Aumentar o investimento na educação, treinamento 
e desenvolvimento das lideranças e times

• Manter os padrões de certificação quanto às relações 
com empregados e com prestadores de serviço

EMPREGO

• Reaproveitamento de resíduos
• Balanço de carbono
• Maior eficiência no processo produtivo
• Menor impacto ambiental

• Aumento nos custos de tratamento de 
efluentes e destinação final dos resíduos

• Ineficiência do processo
• Incapacidade de estoque de resíduos

• Carga de efluente orgânico: 9,5 kg/ton
• Volume do efluente orgânico: 30 m³/ton 
• Geração de resíduos sólidos: 204 kg/ton produzida

• Carga de efluente orgânico: 9 kg/ton
• Volume do efluente orgânico: 27 m³/ton
• Geração de resíduos sólidos: 195 kg/ton produzida

EFLUENTES 
E RESÍDUOS

• Legitimação do negócio
• Transparência nas ações
• Melhor conduta 
• Maior nível de satisfação
• Ambiente de trabalho positivo

• Perda de reputação
• Perda de valor
• Multas e ações judiciais
• Clima organizacional negativo

• Elaboração, lançamento e distribuição do 
Código de Ética da empresa e da Política de 
RH da empresa a todos os colaboradores

• Foi realizada pesquisa de clima com 
resultados positivos

• Implantação de “Linha Direta de Denúncias”
• Aperfeiçoamento e manutenção da aplicação 

do Código de Ética e da Política de RH

ÉTICA

• Maior gestão dos impactos ambientais
• Manutenção de certificações
• Melhor desempenho ambiental

• Perda da credibilidade
• Exposição às ações legais
• Compromete manutenção de licenças 

de operação e certificações

• Renovação da licença de operação da fábrica
• Certificação da área florestal Cerflor/PEFC

• Certificação da fábrica e área de vendas 
para cadeia de custódia Cerflor/PEFC

• Manutenção da certificação do manejo 
florestal Cerflor/PEFC

CONFORMIDADE 
COM A LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL

• Sustentabilidade do negócio
• Aumento da produtividade e lucro
• Capacidade de realizar maiores investimentos

• Redução da produtividade e do lucro
• Redução de capacidade de investimentos
• Perda de competitividade

• Aumento em 5% da receita do Grupo
• Aumento em 5% do lucro bruto
• Aumento da EBTIDA em 13%
• Diminuição de 13% nas despesas com vendas e distribuição

• Redução do custo total de vendas

DESEMPENHO 
ECONÔMICO
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Em 2003, a então Sateri Holdings Limited* adquiriu a 

Bahia Specialty Cellulose e a Copener Florestal, cujos 

principais ativos são a planta fabril, no Polo Industrial 

de Camaçari, e a base florestal, distribuída por 21 mu-

nicípios do litoral norte e agreste baianos. A empresa 

dedica-se à produção de celulose solúvel a partir de 

cultivos sustentáveis de eucalipto.

A unidade industrial, com capacidade instalada para 

até 485 mil toneladas anuais, é abastecida unicamente 

com madeira proveniente de reflorestamentos em áre-

as próprias e de produtores rurais parceiros.

* Em 2014, a Sateri Holdings Limited decidiu focar suas ope-

rações na produção de celulose solúvel, descontinuando 

sua atuação no segmento de fibras de viscose. Este redire-

cionamento dos negócios levou à mudança do nome para 

Bracell. A empresa atribui alta prioridade à responsabili-

dade social e sustentabilidade de suas atividades, reafir-

mando seu compromisso em preservar e proteger o meio 

ambiente em todos os aspectos de seu processo produtivo.

Atualmente, a Bracell possui a terceira maior potencial ca-

pacidade mundial de produção de celulose solúvel (rayon- 

grade) e segunda maior potencial capacidade de produção 

de celulose solúvel especial (specialty grade).

I n 2003, the then Sateri Holdings Limited, 
through its subsidiaries, acquired Bahia Spe-
cialty Cellulose and Copener Florestal whose 
major assets are respectively a manufac-

turing plant in Camaçari Industrial Complex in Ba-
hia, and a forest base spread over 21 municipalities 
in the north coast and the agreste region of Bahia, 
dedicated to the production of dissolving wood pulp 
from sustainable eucalyptus plantations.

The plant, with an installed capacity of up to 485,000 
tons per year, is only supplied with wood from re-
forestation in own areas and partner producers.

* In 2014, Sateri Holdings Limited decided to focus 
its operations in the production of dissolving wood 
pulp, discontinuing its operations in viscose fiber 
industry. This redirection of the business led to the 
name change to Bracell. The company attaches high 
priority to social responsibility and sustainability of 
its activities, reaffirming its commitment to pre-
serve and protect the environment in all aspects of 
its production process.

Currently, Bracell has the world’s third largest po-
tential capacity of rayon-grade pulp and the second 
largest potential capacity in specialty grade pulp.

 G4-13
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* Service area, boundaries with neighbors, pasturage and agriculture. 
* Áreas de servidão, limites com vizinhos, pastagem, agricultura.

LAND USE AND OCCUPATION BSC/COPENER
Uso e ocupação do solo BSC/Copener

Planting area • Plantável

Legal reserve • Reserva Legal
Native Vegetation • Vegetação Nativa
Permanent Preservation Area • Área de Preservação Permanente

Infrastructure • Infraestrutura

Other* • Outros*

55%

1%
4%

55%

1%
4%

40%

90%

10%

BSC/Copener

Forest Producer Program
Programa Produtor Florestal (Fomento Florestal)

PLANTING AREA
Área plantável

Produtos 
G4-4

A BSC/Copener produz celulose solúvel (rayon-grades) e ce-

lulose solúvel especial (specialty-grades), que são compo-

nentes com alto teor de pureza, baixos níveis de contami-

nante e com ampla gama de opções de brilho e viscosidade 

– características estas definidas a partir das especificações e 

necessidades dos clientes.

Aplicações dos rayon-grades

•	 Viscose e fibras de Lyocell: tecidos e não-tecidos, 

incluindo lenços umedecidos, máscaras cosméticas etc;

•	 Filamentos de viscose: tecidos.

Aplicações dos specialty grades

•	 Acetato: filtros de cigarro, resinas;

•	 Celulose microcristalina: produtos farmacêuticos;

•	 Filamento industrial: pneus;

•	 Outras aplicações especiais, incluindo tripas artificiais, 

celofane, esponjas etc.

Location
G4-5

While industrial activities are concentrated in the 
municipality of Camaçari, forest operations are car-
ried out in the municipalities of Acajutiba, Água Fria, 
Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cardinal da Sil-
va, Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, 
Inham bupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Mata de São 
João, Olindina, Ouriçangas, Rio Real and Sátiro Dias.

Localização
G4-5

Enquanto as atividades industriais se concentram no 

município de Camaçari, as operações florestais são re-

alizadas nos municípios de Acajutiba, Água Fria, Ala-

goinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, 

Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, 

Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Mata de São João, Olin-

dina, Ouriçangas, Rio Real e Sátiro Dias.

Products
G4-4

BSC produces rayon-grade and specialty-grade dis-
solving wood pulp, which are components with high 
purity, low contaminant levels and a wide range of 
brightness and viscosity options - according to spec-
ifications and needs of its customers.

Applications for rayon-grades
•	 Viscose and Lyocell fibers used in textiles, 

nonwovens including baby wipes, cosmetic masks 
etc.;

•	 Viscose filament used in textiles and tissues.

Applications for specialty-grades
•	 Acetate flakes for cigarette filters, plastics and 

others;
•	 Microcrystalline cellulose for food and 

pharmaceuticals;
•	 Cord yarns for tires and conveyor belts;
•	 Other special applications, including sausage 

casings, cellophane, sponges etc.
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SC/Copener is committed to reach and 
maintain the highest corporate gover-
nance standards, since it understands 
that this is a deciding factor to gain and 

maintain the shareholders’ and stakeholders’ trust. 
Good practices are also essential for the Group’s 
engagement and transparency in the management, 
in order to support the organization’s success and 
create value in the long run for shareholders. 

BSC/Copener applies the principles of corporate 
governance of its parent Bracell Limited, whose 
board delegates the management functions to the 
chief executive and his management team. Thus, 
the decisions of the board of BSC/Copener, as well as 
their senior management, comprising the Managing 
Director Per Olof Lindblom, the Deputy Managing 
Director Marcelo Moreira Leite and the Financial 
Director Otto Weitzl, are guided by the corporate 
governance practices of Bracell Limited.

On December 31, 2014, the composition of the 
shareholder’s board of directors was:

Independent non-executive directors:
 y John Jeffrey YING (Chairman)
 y Jeffrey LAM Kin Fung
 y David YU Hon To

 y LIM Ah Doo
 y LOW Weng Keong

Non-executive director
 y Armin MEYER

Executive director
 y TEY Wei Lin

More information about Bracell Limited Corporate 
Governance can be found at www.brazilcellulose.com 
site, with versions in English and Chinese.

A BSC/Copener atua com o compromisso de atingir e 

manter elevados padrões de governança corporativa, 

pois entende que este é um fator decisivo para con-

quistar e manter a confiança dos acionistas e de outras 

partes interessadas. Boas práticas são, também, essen-

ciais para o engajamento do Grupo e a transparência na 

gestão, de forma a sustentar o sucesso da organização e 

criar valor no longo prazo para os acionistas.

A BSC/Copener aplica os princípios de governança cor-

porativa de sua controladora Bracell Limited, cujo con-

selho administrativo pode delegar aspectos de suas 

funções de gestão ao diretor-executivo e sua equipe de 

gestão em cada unidade de negócios do grupo. Assim, 

as decisões da diretoria da BSC/Copener, composta pelo 

diretor-geral Per Olof Lindblom, pelo diretor-geral ad-

junto Marcelo Moreira Leite e pelo diretor financeiro Otto 

Weitzl, são norteadas pelo manual de governança cor-

porativa de sua controladora.

Em 31 de dezembro de 2014, a composição do conselho 

de administração da acionista era a seguinte:

Diretores não executivos independentes:

•	 John Jeffrey YING (Chairman)

•	 Jeffrey LAM Kin Fung

•	 David YU Hon To

•	 LIM Ah Doo

•	 LOW Weng Keong

Diretor não executivo

•	 Armin MEYER

Diretor executivo

•	 TEY Wei Lin 

Mais informações sobre a Governança Corporati va da Bracell 

Limited podem ser obtidas no site www.brazilcellulose.com, 

com versões em inglês e chinês.

 G4-34; G4-LA12
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Código de Ética
G4-56

A BSC/Copener lançou, em 2014, a primeira versão de seu 

Código de Ética e entregou uma cópia dele a cada colabo-

rador. Desde então, ele integra o contrato de trabalho dos 

novos em pregados. O Código também é aplicável a todos 

os fornecedores de produtos e serviços para a empresa.

O documento define os parâmetros para a conduta ínte-

gra que deve orientar a tomada de decisões e as ações 

de todos os colaboradores, independente de seu nível 

hierárquico.

A empresa recomenda que todos incorporem as orienta-

ções ao exercício de suas atividades, elevando o nível de 

relacionamento entre a BSC/Copener e todas as suas par-

tes interessadas internas e externas. Uma versão eletrô-

nica do Código de Ética está disponível na rede interna de 

computadores.

Code of Ethics
G4-56

BSC/Copener printed in 2014, the first version of 
its Code of Ethics and handed a copy of it to each 
employee. Since then, it is part of the employment 
contract of all new employees. The Code also ap-
plies to all suppliers of products and services for the 
company.

The document is the guideline to set the parameters 
for the righteous conduct and for decisions and ac-
tions of all employees, regardless of their hierarchi-
cal level.

The company requests all employees to incorporate 
the guidelines for their respective activities, raising 
the level of relationship between BSC/Copener and 
all its internal and external stakeholders. An elec-
tronic version of the Code of Ethics is available on 
the internal computer network.

Charters, principles  
and other initiatives 
G4-15

The company maintains public its policies and com-
mitments such as:

 y Integrated Management Policy

 y Public Commitment to join the forest certification

 y Self-declaration on FSC-POL-01-004: document 
that demonstrates the company’s commitment 
to the association policy and with the values 
recommended by the FSC (Forest Stewardship 
Council).

 y Policy for wood supply (controlled / non-
controversial sources)

 y Wood Supply Risk Assessment Reports

All these files are available on the website: 
www.bahiaspeccell.com the versions in Portuguese 
and English.

Cartas, princípios e outras iniciativas
G4-15

A empresa mantém públicos suas políticas e compro-

missos, como:

•	  Política Integrada de Gestão

•	  Compromisso Público de adesão à certificação 

florestal

•	  Autodeclaração sobre a FSC-POL-01-004: 

documento que demonstra o compromisso da 

empresa com a política de associação e com os 

valores preconizados pela certificação FSC (Forest 

Stewardship Council).

•	  Política para suprimento de madeira de fontes 

controladas/não controversas

•	  Relatórios de Avaliação de Risco de Suprimento de 

Madeira

Todos esses arquivos estão disponíveis no website: 

www.bahiaspeccell.com nas versões em português e 

inglês.

All these 
files Are 

AvAilAble on 
the website

todos esses 
Arquivos estão 
disponíveis no 

website

www.bahiaspeccell.com

Internal audit, risk and control

BSC/Copener has a team of independent internal 
audit which reports directly to the Board of Bracell. 
Internal audit adopts a systematic and disciplined 
approach to evaluate and improve the effectiveness 
of risk management and internal control processes.

In 2014, the internal audit did not receive any inter-
nal or external complaint related to the conduct of 
the employees.

Auditoria interna, riscos e controle

A BSC/Copener possui uma equipe de auditoria interna 

independente que se reporta diretamente à diretoria 

da Bracell. A auditoria interna adota uma abordagem 

sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria 

da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos 

e de controle interno.

Em 2014, a auditoria interna não recebeu qualquer re-

clamação interna ou externa relacionada à conduta 

dos colaboradores.
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Certifications

BSC/Copener is certified to ISO 14001: 2004. The BSC 
industrial area is also certified by ISO 9001: 2008.

In 2014, the company had its forest management 
plan certified by Cerflor/PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification), the largest 
forest certification system in the world, which cer-
tifies that the forest and industrial operations of the 
company are environmentally friendly, socially fair 
and economically viable.

This year, there were 32 internal audits in all pro-
cesses and three external audits, one of mainte-
nance of ISO 9001 and 14001, a certification in forest 
management by Cerflor/PEFC and other certifica-
tion of the chain of custody by Cerflor/PEFC.

Corporate strategy

BSC/Copener counts on the professionalism and 
skills of its employees to achieve, in a sustainable 
manner, the expected results of its business: the 
production of dissolving wood pulp. So, it continu-
ally seeks to develop its team and their skills, com-
mitted to attracting and retaining talent and re-
warding them for guided results, offering them real 
opportunities for career growth.

Our Mission, Vision and Cultural Pillars express our 
belief and our effort to experience, on a daily basis 
of our operations, behaviors that value excellence, 
teamwork, respect, integrity and sustainability from 
one end to the other of the production process.

Certificações

A BSC/Copener é certificada com a ISO 14001:2004. A 

área industrial da BSC também é certificada pela ISO 

9001:2008.

Em 2014, a empresa teve seu plano de manejo florestal 

certificado pelo Cerflor/PEFC (Programme for the En-

dorsement of Forest Certification), o maior sistema de 

certificação florestal do mundo, o que atesta que as 

operações florestais e industriais da empresa são am-

bientalmente corretas, socialmente justas e economi-

camente viáveis.

Neste ano, foram realizadas 32 auditorias internas em 

todos os processos e três auditorias externas, sendo 

uma de manutenção das ISO 9001 e 14001, uma de cer-

tificação no manejo florestal pelo Cerflor/PEFC e outra 

de certificação da cadeia de custódia pelo Cerflor/PEFC.

Estratégia corporativa 

A BSC/Copener conta com o profissionalismo e as habi-

lidades de seus colaboradores para alcançar, de modo 

sustentável, os resultados esperados de seu negócio: 

a produção de celulose solúvel. Por isso, busca conti-

nuamente desenvolver sua equipe e suas habilidades, 

comprometida em atrair e reter talentos e recompen-

sá-los pelos resultados orientados, oferecendo-lhes 

oportunidades reais de crescimento na carreira.

Nossa Missão, Visão e Pilares Culturais expressam nos-

sa crença e nosso esforço para vivenciar, no dia a dia 

de nossas operações, comportamentos que valorizam 

a excelência, o trabalho em equipe, o respeito, a inte-

gridade e a sustentabilidade de ponta a ponta do pro-

cesso produtivo.

Integrated Management Policy

This policy’s main objectives:

 y Raise awareness of employees; 

 y Promote a safe and healthy workplace; 

 y Respect the rights of local communities, seeking 
to maintain dialogue and the resolution of 
conflicts through negotiation and consensus; 

 y Meet contractual requirements, occupational 
safety and health, social security and labor 
legislation, legal and relevant environmental 
requirements and others subscribed by the 
organization which are related to its activities; 

 y Manage the processes and their respective social 
and environmental aspects and impact; the 
hazards and risks of the activities, focusing on 
the prevention of pollution, conflicts and work 
accidents;  

 y Develop conservation programs in partnership 
with society and the sustainable management of 
natural resources;  

 y Strengthen the internal and external 
communication processes and the relationship 
with workers and other stakeholders, acting in an 
ethical and respectful manner, open to dialogue 
according to the commitments made.  

 y Manage the forest plantations according to the 
principles and criteria of the good practices 
which reconcile environmental safeguards with 
social benefits and economic feasibility;  

 y Implement the strategic guidelines, aligned to the 
needs and expectations of clients, shareholders, 
collaborators, suppliers, society, and other 
stakeholders; 

 y Ensure continuous improvement to its integrated 
management system to meet objectives, avoid 
accidents, and enhance social and environmental 
performance. 

In 2014, 48 new documents were included in the 
Integrated Management System, most of them to 
meet the new demands for the certification of For-
est Management and Chain of Custody.

Política Integrada de Gestão

Esta política tem como principais objetivos:

•	 Sensibilizar e capacitar seus colaboradores;

•	 Promover um ambiente de trabalho seguro e 

saudável;

•	 Respeitar o direito das comunidades locais, 

buscando-se o diálogo e a resolução de conflitos 

por meio de negociação e do consenso;

•	 Cumprir as exigências contratuais, a legislação 

de saúde e segurança do trabalho, previdenciária 

e trabalhista, os requisitos ambientais legais e 

aplicáveis e outros subscritos pela organização que 

se relacionem a suas atividades;

•	 Gerenciar os processos e seus respectivos aspectos 

e impactos sociais, ambientais e os perigos e riscos 

das atividades, com foco na prevenção da poluição, 

de conflitos e acidentes de trabalho;

•	 Compartilhar com a sociedade o desenvolvimento 

de programas de conservação e manejo sustentável 

dos recursos naturais;

•	 Fortalecer os processos internos e externos de 

comunicação e relação com trabalhadores e 

demais partes interessadas, atuando com ética 

e respeito às pessoas, aberta ao diálogo em 

conformidade com os compromissos assumidos;

•	 Manejar as plantações florestais conforme os 

princípios e critérios das boas práticas que 

conciliam salvaguardas ambientais com os 

benefícios sociais e viabilidade econômica;

•	 Desdobrar as diretrizes estratégicas, de forma 

balanceada às necessidades e expectativas dos 

clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, 

sociedade e demais partes envolvidas;

•	 Garantir a melhoria contínua do seu sistema de 

gestão integrado a fim de assegurar o atingimento 

dos objetivos e metas, evitar acidentes e melhorar 

o desempenho ambiental e social.

Em 2014, foram incluídos 48 novos documentos no Sis-

tema Integrado de Gestão, a maior parte deles visando 

a atender a novas demandas relacionadas à certifica-

ção do Manejo Florestal e da Cadeia de Custódia.

this yeAr, 
there were 32 

internAl Audits 
in All processes 

And three 
externAl 

Audits

neste Ano, 
forAm reAlizAdAs 

32 AuditoriAs 
internAs em todos 

os processos e 
três AuditoriAs 

externAs
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• Ser o produtor de celulose solúvel líder de 
mercado, com as melhores práticas gerenciais e 
com o produto de maior valor agregado do mundo;

• Ser o fornecedor preferido pelos clientes mundi-
ais de celulose solúvel e o empregador preferido 
por todos os seus colaboradores.

• Gerar crescimento sustentável;
• Ser líder do segmento de
celulose solúvel especial;
• Dar o melhor retorno às partes interes-
sadas, contribuindo simultaneamente
para o desenvolvimento socioeconômico 
local e regional;
• Criar valor por meio de tecnologia 
moderna e conhecimento industrial, bens 
e valores mais importantes, relaciona-
mento e recursos humanos sólidos.

Mission
MISSÃO

Vision
VISÃO

Cultural Pillars
PILARES CULTURAIS

• To be the leading producer of dissolving 
wood pulp, with the best management 
practices and with the highest value-
added product in the world; 

• To be the clients’ preferred supplier of 
dissolving wood pulp worldwide and the 
employees’ preferred employer.

• To generate sustainable growth; 
• To be a leader in the dissolving
wood pulp segment; 
• To give best returns to stakeholders, 
simultaneously contributing to the 
local and regional social and
economic development; 
• To create value through modern 
technology and industrial knowledge, 
higher value-added goods, relation-
ships and solid human resources.

Relentless quest for more economical, efficient 
and quality alternatives.  Focus on improvement 
actions in all stages and processes. Aim to be 
faster, better, and cheaper. 

Time, Quality, and Cost Tempo, Qualidade e Custo 

Busca incessante de alternativas mais 
econômicas, mais eficientes e de melhor 
qualidade. Foco em ações de melhoria em todas 
as etapas e processos. Objetiva conseguir atuar 
mais rápido, melhor e mais barato.

• Anticipation of market demands;
• Open to change, with active participation
in all processes;
• Incentive to positive attitude, aggregating 
motivated people with creative minds to find 
solutions and innovate in their activities.

Proactivity and Innovation Proatividade e Inovação

• Antecipação às demandas do mercado;
• Abertura a mudanças, com ativa 
participação em todos os processos;
• Estímulo à atitude positiva, agregando 
pessoas motivadas com mentes 
criativas para que encontrem soluções
e inovem em suas atividades.

Paixão e Trabalho em Equipe

• Comunicação e apoio mútuo entre os 
colaboradores,
sem barreiras pessoais nem geográficas;
• Respeito e estímulo;
• Aprendizagem constante;
• Responsabilidade pelos resultados 
coletivos;
• Superação das expectativas, mantendo o 
bom relacionamento e o compromisso de 
fazer sempre melhor.

• Communication and mutual support 
among employees without personal or 
geographical barriers;
• Respect and encouragement;
• Continuous learning;
• Collective responsibility for results;
• Exceeding expectations, maintaining 
good relationships and a commitment 
to always do better.

Passion and Teamwork
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Legal aspects
G4-7; G4-SO7; G4 SO4

Bahia Specialty Cellulose SA is a legal entity of pri-
vate law, national company, incorporated in the 
form of a capital stock company. Copener Florestal  
Ltda is a legal entity of private law, national com-
pany, incorporated as a limited company.

The companies develop their activities in full com-
pliance with Brazilian legislation, including the rules 
and regulations applicable to all expressions of 
these activities, such as environmental standards, 
working skills, operational and environmental li-
censes, records and public records.

The activities of the service providers are monitored 
to fulfill their legal obligations, which are reflected 
in the obligations and responsibility of these pro-
viders in their respective contracts for services that 
require the perfect complexion with the legislation 
concerning the execution of the services and the 
staff used to it.

In addition, hired employees participate in an inte-
gration program before starting their activities, in-
cluding awareness about the fight against corrupt 
practices.

Aspectos legais
G4-7; G4-SO7; G4-SO4

A Bahia Specialty Cellulose S.A. é uma Pessoa jurídi-

ca de direito privado, empresa nacional, constituída 

na forma de sociedade por capital. A Copener Florestal 

Ltda é uma pessoa jurídica de direito privado, empresa 

nacional, constituída na forma de sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada.

As empresas desenvolvem suas atividades em perfeita 

conformidade com a legislação pátria, inclusive as nor-

mas e os regulamentos aplicáveis a todas as expressões 

dessas atividades, a exemplo das normas ambientais, 

técnicas do trabalho, licenças operacionais e ambien-

tais, cadastros e registros públicos.

As atividades dos prestadores de serviço são monitora-

das para que cumpram suas obrigações legais, o que se 

reflete nas obrigações e responsabilidade dos mesmos 

constantes dos respectivos contratos de prestação de 

serviços que demandam a perfeita compleição legal 

com relação à execução dos serviços e ao pessoal uti-

lizado para tanto.

Além disso, os colaboradores contratados participam 

de um programa de integração antes de iniciarem suas 

atividades, incluindo sensibilização acerca do combate 

às práticas de corrupção.

 FINES aND lawSuItS
G4-SO8; G4-EN29; G4-PR9

BSC and Copener did not suffer lawsuits brought for 
unfair competition, antitrust and monopoly prac-
tices and their results, in judicial or administrative, 
national or international level, except for described 
below.

On 4 April 2014, the Ministry of Commerce (“MOF-
COM”) of the People’s Republic of China (“PRC”) an-
nounced its final ruling (the “Final Ruling”) on the 
antidumping investigation commenced in February 
2013 and as a result, antidumping duties have been 
imposed on dissolving pulp products manufactured 
in the United States of America, Canada and Brazil, 
which meet the specifications set out in the Final 
Ruling, with effect from 6 April 2014 for a period of 
five years.

According to the Final Ruling, MOFCOM has accept-
ed the price undertaking (“Price Undertaking”) pro-
posed by BSC. As long as the Price Undertaking is ef-
fective, BSC’s dissolving pulp products sold into the 
PRC will not be subject to antidumping duties.

 MultaS e açõeS juDiCiaiS
G4-SO8; G4-EN29; G4-PR9

A BSC e a Copener não sofreram ações judiciais mo-

vidas por concorrência desleal, práticas anti-truste 

e monopólio e seus resultados, no âmbito judicial ou 

administrativo, nacional ou internacional, exceto pelo 

descrito a seguir. 

Em 4 de abril do ano passado, o Ministério do Comércio 

da República Popular da China (Mofcom) anunciou sua 

decisão final na investigação antidumping iniciada em 

fevereiro de 2013. Em consequência, medidas antidum-

ping foram instituídas na produção de celulose solúvel 

oriunda dos Estados Unidos, Canadá e Brasil a fim de 

satisfazer as especificações constantes da decisão fi-

nal, com efeito a partir de 6 de abril de 2014 para um 

período de cinco anos.

De acordo com esta decisão, o Mofcom aceitou o com-

promisso de preços proposto pela BSC. Enquanto o 

compromisso de preços for eficaz, a celulose solúvel 

vendida pela BSC na República Popular da China não 

será objeto de medidas antidumping.

the compAnies 
develop their 

Activities in 
full compliance 

with brAziliAn 
legislAtion

As empresAs 
desenvolvem 

suAs AtividAdes 
em perfeita 

conformidade 
com A legislAção 

pátriA
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Institutional Relations
G4-16

BSC/Copener maintains direct relationships with 
the various spheres of municipal, state and federal 
government.

The company also integrates private sector institu-
tions, seeking to actively contribute to the strength-
ening of forestry and industrial sectors through 
participation in committees, working groups and 
other collective initiatives.

It stands out among these institutions:

ABAF: Associação Baiana dos Produtores de Flores-
tas Plantadas (Plantation Forests Producers Asso-
ciation of Bahia);

ABTCP: Associação Brasileira de Celulose e Papel 
(Brazilian Technical Association of Pulp and Paper);

Cofic: Comitê de Fomento Industrial de Camaçari 
(Camaçari Industrial Development Committee);

FieB: Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
(Bahia State Industries Federation);

ibá: Brazilian Tree Industry;

Sindpacel: Union of Industries of Paper, Cellulose, 
Cardboard, Pulp and Paper and Cardboard Artifacts 
in the State of Bahia.

Cisnorba: North Forest District Security Council.

Relações Institucionais
G4-16

A BSC/Copener mantém relacionamento direto com as 

diversas esferas do poder público municipal, estadual 

e federal.

A empresa também integra instituições do setor pri-

vado, buscando contribuir ativamente para o fortale-

cimento dos setores florestal e industrial por meio da 

participação em comitês, grupos de trabalho e outras 

iniciativas coletivas.

Destacam-se dentre estas instituições:

AbAf: Associação Baiana das Empresas de Base 

Florestal;

AbTCP: Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel;

Cofic: Comitê de Fomento Industrial de Camaçari;

fieb: Federação das Indústrias do Estado da Bahia;

ibá: Indústria Brasileira de Árvores;

Sindpacel: Sindicato das Indústrias do Papel, Celulose, 

Papelão, Pasta de Madeira para Papel e Artefatos de 

Papel e Papelão no Estado da Bahia.

Cisnorba: Conselho Interativo de Segurança do Distri-

to Florestal Norte.

Crisis Management

BSC/Copener drafted in 2014, the first version of 
its Crisis Management Policy. It will be released in 
2015 and managers will receive training to act ac-
cording to the recommendations expressed there-
in. The Policy will provide  guidelines to managers 
for dealing with any crisis situations with objectivity 
and focus on problem solving, providing support to 
internal and external stakeholders involved and, as 
much as possible, seeking to keep the normal com-
pany’s operations during such events.

Risk management
G4-14

BSC, in line with its strategy of creating sustainable 
value, developed and maintains a Risk Management 
Program (RMP) that guides the management of 
risks inherent in its process. The program contains 
ten elements that clearly define how to identify and 
manage risks in their different levels. This approach 
encompasses the routine procedures of Informa-
tion Management, Change Management and Em-
ployee and Contractors Training about the risks of 
process as well as management of integrity of the 
equipment and responses to emergencies.

It also includes the Risk Assessment Process with 
specific methodologies to identify and minimize 
safety risks related to process, environment and 
people, in the early project phase of new plants and 
development of new products, making our produc-
tion processes to be born aligned with the vison of 
business sustainability.

In addition, we have projects for the improvement 
of waste management, monitoring and reduction 
of particulate matter emissions in order to protect 
the environment in the places where we develop our 
operations and neighboring communities.

Gestão de Crise

A BSC/Copener elaborou, em 2014, a primeira versão de 

sua Política de Gestão de Crise. Ela será divulgada em 

2015 e os gestores receberão treinamento para atua-

rem conforme as recomendações nela expressa. A Po-

lítica dará subsídios aos gestores para que lidem com 

eventuais situações de crise com objetividade e foco na 

resolução do problema, dando suporte às partes inte-

ressadas internas e externas e buscando a normalida-

de, tanto quanto possível, das operações da empresa 

durante os eventos.

Gerenciamento de riscos
G4-14

A BSC, alinhada com sua estratégia de criação de valor 

de forma sustentável, desenvolveu e mantém um Pro-

grama de Gerenciamento de Riscos (PGR) que norteia a 

gestão dos riscos inerentes a seu processo. O programa 

contém dez elementos que definem claramente como 

identificar e gerenciar os riscos em seus diversos âm-

bitos. Esta metodologia engloba desde a sistemática de 

Gestão de Informações, o Gerenciamento de Mudanças 

e o Treinamento de Funcionários e Contratados quanto 

aos riscos de processo, bem como a gestão da Integri-

dade dos Equipamentos e Respostas a Emergências.

Destaca-se ainda o elemento Análise de Risco de Pro-

cesso, que emprega metodologias específicas para 

identificar e minimizar riscos relacionados à seguran-

ça de processo, ambiental e de pessoas, ainda na fase 

de projeto de novas plantas e de desenvolvimento de 

novos produtos, fazendo com que nossos processos 

produtivos já nasçam alinhados com a visão de sus-

tentabilidade do negócio.

Além disso, possuímos projetos voltados para a melho-

ria da gestão de resíduos, do monitoramento e redução 

de emissões de material particulado, de forma a prote-

ger o ambiente nos locais onde desenvolvemos nossas 

operações e nas comunidades vizinhas. 
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Supply Chain 
G4-12; G4-EC8; G4-EC9; G4-SO9; G4-HR10

In 2014, in the plant, service providers were con-
tracted in the amount of approximately R$ 640 mil-
lion, almost the same value of 2013, which was R$ 
634 million. In the forestry unit, this value reached 
about R$ 138 million in 2014 and R$ 140 million in 
2013.

Thus, the two units contracted services totaling ap-
proximately R$ 778 million in 2014 and R$ 774 million 
in the previous year.

Regarding the number of contracts signed in 2014 
BSC established 954 contracts of various servic-
es, slightly less than in 2013, when 962 contracts 
were signed. Copener ended the year 2014 with 601 
contracts numbered over 2013, with 562 contracts. 
In BSC, 46% of contracts are from local suppliers, 
while in Copener this figure rises to 71%. Whenever 
there is availability of products and services in the 
local market with quality and competitive prices, 
the company prioritizes these suppliers in order to 
contribute to the development of the region where 
it operates.

With respect to contracts with new suppliers in 
2014, 28 new contracts were signed by BSC and 36 
by Copener. All suppliers are evaluated with respect 
to human rights, since the clauses cited above in-
corporate this item.

Cadeia de Fornecedores
G4-12; G4-EC8; G4-EC9; G4-SO9; G4-HR10

Em 2014, na unidade industrial, foram contratados ser-

viços de fornecedores no valor total de aproximada-

mente R$ 640 milhões, praticamente o mesmo valor de 

2013, que foi de R$ 634 milhões. Na unidade florestal, 

esse valor atingiu cerca de R$ 138 milhões em 2014 e 

R$ 140 milhões em 2013.

Dessa forma, as duas unidades contrataram aproxi-

madamente R$ 778 milhões em 2014 e R$ 774 milhões 

no ano anterior.

Quanto ao número de contratos firmados, em 2014 a 

BSC estabeleceu 954 contratos de diversos serviços, um 

pouco menos do que em 2013, quando foram firmados 

962 contratos. A Copener fechou o ano de 2014 com 601 

contratos, número superior a 2013, com 562 contratos. 

Na BSC, 46% das contratações são de fornecedores lo-

cais, enquanto na Copener este número sobe para 71%. 

Sempre que há disponibilidade de produtos e serviços 

no mercado local, com qualidade e preços competi-

tivos, a empresa prioriza estes fornecedores, a fim de 

contribuir com o desenvolvimento da região onde atua.

Com relação aos contratos com novos fornecedores, 

foram firmados pela BSC em 2014 28 novos contratos 

e pela Copener 36 novos contratos com fornecedores. 

Todos os fornecedores são avaliados no que tange aos 

direitos humanos, uma vez que as cláusulas citadas 

acima contemplam esse quesito.

Responsibility with the client
G4-PR1; G4-PR2; G4-EN27

BSC pays special attention to its customers, from 
development to delivery of products. This close re-
lationship ensures that customer expectations are 
met and even exceeded. For this, apart from sat-
isfaction surveys with customers, BSC has the Soft 
Expert system, through which is made the control 
of customer complaints. In 2014, there was no re-
cord of this nature.

All products sold by BSC are assessed for security-
related risks, health and environment. The FISPQs 
(chemical product information data sheets) and 
MSDS (Safety Material Data Sheet) are made avail-
able to customers through the sales team.

There were no reported cases of non-compliance 
with regulations and voluntary codes related to the 
impacts caused by products and services offered by 
BSC in health and safety during their life cycles.

Responsabilidade com o cliente
G4-PR1; G4-PR2; G4-EN27

A BSC dedica especial atenção aos seus clientes, des-

de o desenvolvimento até a entrega dos produtos. Este 

estreito relacionamento assegura que as expectativas 

dos clientes sejam atendidas e até superadas. Para isso, 

além de pesquisas de satisfação com os clientes, a BSC 

possui o sistema Soft Expert, por meio do qual é feito o 

controle de queixas e reclamações de clientes. Em 2014, 

não houve qualquer registro desta natureza.

Todos os produtos comercializados pela BSC são ava-

liados quanto aos riscos relacionados à segurança, 

saúde e meio ambiente. As FISPQs (fichas de infor-

mação do produto químico) ou MSDS (Material Safety 

Data Sheet) são disponibilizadas aos clientes por meio 

da equipe de vendas.

Não houve qualquer registro de casos de não conformi-

dade com regulamentos e códigos voluntários relacio-

nados aos impactos causados por produtos e serviços 

oferecidos pela BSC na saúde e segurança durante seus 

ciclos de vida.
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Suppliers and labor practices
G4-LA14; G4-LA15; -HR1 G4, G4-HR5; G4-HR6; G4-HR9

The agreements between the company and its sup-
pliers have clauses that determine their obliga-
tions and labor and social security responsibilities. 
To ensure compliance with the established terms, 
the company has a formal check, which receives 
monthly all supporting documents and analyzes 
them monthly or quarterly, depending on the size 
of the contractor.

Fornecedores e práticas trabalhistas
G4-LA14; G4-LA15; G4-HR1, G4-HR5; G4-HR6; G4-HR9

Os contratos estabelecidos entre a empresa e seus forne-

cedores contam com cláusulas que determinam suas obri-

gações e responsabilidades trabalhista e previdenciária. 

Para garantir o cumprimento das cláusulas estabelecidas, 

a empresa conta com um procedimento formal de che-

cagem, que recebe mensalmente todos os documentos 

comprobatórios e os analisa mensal ou trimestralmente, 

a depender do porte da empresa contratada.

The contracts include a clause which prohibits 
any conduct that characterize slave or child la-
bor and discrimination based on color, sex, race, 
creed, otherwise the supplier is subject to a fine 
under contract and the legal penalties to which 
they are subject. So there are no records of oper-
ations and suppliers who have contravened that 
provision.

Os contratos incluem uma cláusula (3.5.1) que proíbe 

qualquer conduta que caracterize trabalho escravo ou 

uso de mão-de-obra infantil e discriminação por cor, 

sexo, raça, credo, sob pena do fornecedor se sujeitar 

à multa estabelecida no contrato e às penalidades le-

gais a que estão sujeitos. Portanto, não há registros 

de operações e fornecedores que tenham infringido tal 

cláusula.
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B SC/Copener seeks to operate in har-
mony with the surrounding commu-
nities, talking openly with  them in or-
der to reduce and mitigate social and 

environmental impacts and identify opportunities 
for partnerships. Thus, we add value to our opera-
tions, developing them with safety, punctuality, ac-
cording to the law and generating benefits for our 
neighbors.

The company involves the surrounding communities 
at all stages of the process, keeping them informed 
and consulting them before the implementation of 
operational activities. We have a specialized team 
in working with communities, which is responsible 
for being the liaison between the neighboring pop-
ulation and the company and that looks for ways 
to establish important partnerships, aimed at local 
development.

A BSC/Copener busca atuar em sintonia com as comu-

nidades do entorno, dialogando abertamente com elas, 

a fim de reduzir e mitigar impactos sociais e ambientais 

e identificar oportunidades de parcerias. Assim, agre-

gamos valor às nossas operações, desenvolvendo-as 

com segurança, pontualidade, de acordo com a legis-

lação e gerando benefícios para nossos vizinhos.

A empresa faz questão de envolver as comunidades do 

entorno em todas as etapas do processo, mantendo-as 

informadas e consultando-as antes da execução das 

atividades operacionais. Contamos com uma equipe 

especializada em trabalhar com comunidades, respon-

sável por ser o elo entre a população vizinha e a em-

presa, assim como buscar formas de estabelecer im-

portantes parcerias visando o desenvolvimento local.
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In 2014, the 
BSC’S weBSIte 

had 63,911 hits 
from 38,768 

visitors.

Mapping and registration of 
neighboring communities

The company keeps making progress in the rela-
tionship with the communities around it. In 2014, 
we continued the mapping and registration of rural 
communities in the region of operation. By the end 
of the year, there were 258 communities surveyed, 
registered and entered in the company’s operating 
map with strategic information to the organization 
and that has allowed us to act more directly, better 
understanding the daily impact of our operations on 
such communities, their needs, expectations and 
potential, as well as in the search of partnership op-
portunities that contribute to the promotion of the 
collective well-being.

Mapeamento e cadastro de 
comunidades vizinhas

A empresa continua evoluindo na qualidade de seus re-

lacionamentos com as comunidades no entorno. Em 

2014, demos continuidade ao mapeamento e cadas-

tramento das comunidades rurais da região de atua-

ção. Até o fechamento do ano, havia 258 comunidades 

mapeadas, cadastradas e inseridas no mapa opera-

cional da empresa com informações estratégicas para 

a organização e que tem nos permitido atuar de modo 

mais direto, conhecendo melhor o impacto de todas 

as nossas operações no seu dia a dia e também suas 

necessidades, expectativas e potenciais, bem como as 

oportunidades de desenvolvimento de parcerias que 

contribuam para a promoção do bem-estar coletivo.

Information channels
G4-31

In 2014, the company created the radio program 
“Copener com Você” (Copener with You), available 
in four radio stations in the company’s operating 
region. The programs address environmental issues 
and provide information about the social projects of 
the company. Throughout the year, there were six 
editions of the program.

Residents of villages surrounding the forest enter-
prise also have the monthly journal With You, with 
an average print run of 7000 copies. Last year, 11 
editions of the newspaper were published.

Interested citizens may also contact the compa-
ny at www.bahiaspeccell.com site and by e-mail 
faleconosco@bahiaspeccell.com.

In 2014, the BSC’s website had 63,911 hits from 
38,768 visitors.

Canais de informação
G4-31

Em 2014, a empresa criou o programa de rádio Copener 

com Você, veiculado em quatro emissoras da região de 

atuação da empresa. Os programas abordam questões 

ambientais e trazem informações sobre os projetos so-

ciais da empresa. Ao longo do ano, foram veiculadas 

seis edições do programa.

Os moradores das localidades no entorno do empreen-

dimento florestal contam também com o jornal mensal 

Com Você, com tiragem média de 7 mil exemplares. 

No ano passado, foram publicadas 11 edições do jornal.

Os interessados podem ainda contatar a empresa pelo 

site www.bahiaspeccell.com e pelo e-mail faleconos-

co@bahiaspeccell.com.

Em 2014, o website da BSC teve 63.911 acessos de 38.768 

visitantes.

em 2014, 
o weBSIte 

da BSC teve 
63.911 acessos 

de 38.768 
visitantes.
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Ombudsman
G4-SO11

BSC/Copener has an ombudsman system through 
which are recorded claims, complaints, suggestions 
and compliments related to its operations. Two 
numbers are available - one in each area, forestry 
and industrial.

In the forestry area, the channel can be accessed 
by calling 0800 284 4747; in the industrial one, the 
number is 0800 071 8484 and is intended espe-
cially for use by volunteers of the Odor Perception 
Network. The numbers are available only for some 
regions in State of Bahia, Brazil. These channels re-
ceived 287 calls from residents of the communities 
in 2014, with 8 calls about odor, 88 complaints, 170 
requests and 21 requirements or information sent 
by the communities themselves, as warning of fires, 
theft of wood and others. The procedures to deal 
with the registered complaints were considered 
satisfactory by communities.

The ombudsman can also be contacted by 
letter to any of our addresses, or e-mail, 
faleconosco@bahiaspeccell.com. It also receives 
claims and complaints made in person.

The company has invested more and more in the 
promotion of its communication channels by dis-
tributing leaflets, fridge magnets, business cards, 
newsletters, advertisements in regional me-
dia outlets, folders and other materials in order to 
strengthen the relationship with stakeholders and 
understand how its activities are perceived by the 
surrounding communities.

Ouvidoria
G4-SO11

A BSC/Copener possui um sistema de ouvidoria por 

meio do qual são registrados pleitos, reclamações, 

sugestões e elogios relacionados às suas operações. 

São dois números disponíveis – um na área florestal e 

outro na industrial.

Na área florestal, o canal pode ser acessado pelo tele-

fone 0800 284 4747; na industrial, o número é 0800 071 

8484 e destina-se, especialmente, ao uso pelos volun-

tários da Rede de Percepção de Odor. Os números estão 

disponíveis para os ramais 71 e 75. Estes canais recebe-

ram, respectivamente, oito e 279 ligações de morado-

res das comunidades em 2014, sendo oito relacionadas 

a questões relacionadas a odor da fábrica,  88 queixas, 

170 demandas e 21 pedidos ou envio de informações por 

parte das próprias comunidades, a exemplo de aviso de 

focos de incêndio, roubo de madeira e outros. O tra-

tamento dado às queixas registradas foi considerado 

satisfatório pelas comunidades.

A ouvidoria também pode ser acionada por car-

ta, bastando endereçá-la a qualquer um de 

nossos endereços, ou por e-mail, pela conta 

faleconosco@bahiaspeccell.com. A área também re-

cebe demandas e queixas feitas presencialmente.

A empresa tem investido cada vez mais na divulgação 

dos seus canais de comunicação por meio da distribui-

ção de folhetos, ímãs de geladeira, cartões de visita, 

informativos, anúncios em veículos de comunicação 

regionais, folders e outros materiais com o intuito de 

estreitar o relacionamento com as partes interessadas 

e entender como suas atividades são percebidas pelas 

comunidades vizinhas.

Microplanning meeting
G4-EN30; G4 SO2

Microplanning meetings have been held since 2012 
with community leaders and representatives from 
the Planning, Forestry, Crop, Logistics, Community 
Relations, Property Security, Environment and Cer-
tifications teams of BSC/Copener. In these meet-
ings, the working guidelines for the operational staff 
who will work in activities such as planting, reform, 
harvest or transport of wood are drawn up.

In 2014, 67 validation meetings were held that 
provided information for forest operations that 
matched the same number of forestry projects, 
which contributed to the implementation of proj-
ects in accordance with the deadlines, without any 
major consequences involving the company and 
residents in the impacted region.

Reunião de microplanejamento
G4-EN30; G4-SO2

Realizadas desde 2012, as reuniões de microplaneja-

mento envolvem lideranças comunitárias e represen-

tantes das áreas de Planejamento, Silvicultura, Colhei-

ta, Logística, Relações com Comunidades, Segurança 

Patrimonial, Meio Ambiente e Certificações da BSC/Co-

pener. Nestes encontros, são elaborados documentos 

com diretrizes para o trabalho das equipes operacionais 

que atuarão nas atividades de plantio, reforma, colhei-

ta ou transporte de madeira da BSC. 

Em 2014, foram realizadas 67 reuniões de validação que 

subsidiaram com informações as operações florestais 

realizadas em igual número de projetos florestais, o que 

contribuiu para a realização das operações de acordo 

com o prazo previsto, sem ocorrências negativas mais 

relevantes envolvendo a empresa e os moradores da 

região impactada.

 Whistle BloWer

The company also has a whistle blower e-mail ad-
dress bsc_escuta@bahiaspeccell.com and the 
phone +55(71) 3634-0555 with the sole purpose 
of receiving reports of misconduct and suspected 
fraud. In the case of telephone calls, the service is 
electronic and the complainant does not need iden-
tification. The internal audit team is responsible for 
the management of these contacts. As mentioned 
earlier in this report in item Internal Audit, Risk and 
Control, there was no record of this nature in 2014. 
These channels are open for use by internal and ex-
ternal BSC/Copener’s stakeholders.

 BSC ESCuta

A empresa possui também a conta de e-mail 

bsc_escuta@bahiaspeccell.com e o telefone 

(71) 3634-0555 exclusivos para recebimento de de-

núncias de comportamento indevido e suspeitas de 

fraudes. No caso da ligação telefônica, o atendimento 

é eletrônico e o reclamante não precisa se identificar. 

A gestão destes contatos é de atribuição da equipe de 

auditoria interna. Conforme já reportado neste rela-

tório, no item Auditoria interna, riscos e controle, não 

houve qualquer registro desta natureza em 2014. Estes 

canais estão abertos para utilização pelos públicos in-

terno e externo da BSC/Copener.

0800 284 4747 0800 071 8484

faleconosco@bahiaspeccell.com

reports of 
mISConduCt 

and SuSpeCted 
fraud

denúnCIaS de 
Comportamento 

IndevIdo e 
SuSpeItaS de 

fraudeS.

bsc_escuta@bahiaspeccell.com 

 +55(71) 3634-0555
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Desempenho Produtivo
Productive Performance

I n all stages of the production process – from 
management to operations - BSC/Copen-
er works to comply with current legislation 
and ensure the company the expected re-

turn on the productivity and quality of wood and 
dissolving wood pulp. For this, it tries to adopt the 
best available technologies and balances its inter-
ests with the interests of the affected communities, 
striving to reduce the environmental impacts of its 
activities.

In order to improve transparency in these opera-
tions, the company published in May 2014, an In-
tegrated Forest Management Plan. In view of its 
commitment to sustainability this document sum-
marizes the programs, actions and procedures ad-
opted by the company in the forest management of 
its units. The electronic version of the public sum-
mary of BSC/Copener management plan is avail-
able on the company website at www.bahiaspec-
cell.com.

A BSC/Copener procura atuar de modo que todas as 

etapas de seu processo produtivo - da gestão às ope-

rações - respeitem a legislação vigente e assegurem à 

empresa o retorno esperado quanto à produtividade e 

qualidade da madeira e da celulose solúvel. Para isso, 

ela busca adotar as melhores tecnologias disponíveis 

e equilibrar seus interesses com os interesses das co-

munidades impactadas, esforçando-se para reduzir os 

impactos ambientais de suas atividades.

Com vistas a ampliar a transparência nestas opera-

ções, a empresa publicou, em maio de 2014, seu Plano 

de Manejo Florestal Integrado. O documento sintetiza 

os programas, ações e procedimentos adotados pela 

empresa na gestão florestal de suas unidades tendo em 

vista seu compromisso com a sustentabilidade. A ver-

são eletrônica do resumo público do plano de manejo 

da BSC/Copener está disponível no website da empresa 

no endereço www.bahiaspeccell.com.
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Forestry

BSC/Copener has a total forest area of 150,000 
hectares. Of this total, 83,000 are reserved for eu-
calyptus plantation, 60,000 are reserved for pres-
ervation and restoration of native forest and 7,000 
include roads and infrastructure areas.

Eucalyptus plantations of BSC/Copener are man-
aged so as to ensure the maintenance of soil qual-
ity and water resources and the preservation and 
restoration of native forests, benefits extending to 
wildlife.

The company forest management adopts concepts, 
techniques and procedures for the sustainability of 
the enterprise, such as the actions listed below:

 y Respect for the areas of Permanent Preservation, 
Legal Reserve, Protected Areas and Areas of High 
Conservation Value;

 y Environmental restoration of degraded areas;

 y Flora and fauna studies in the areas of the 
company;

 y Pine regeneration Disposal (exotic) in 
conservation areas;

 y Research in Forestry and Environmental 
Technology;

 y Definition of Operating Management Units;

 y Land-use planning;

 y Protection and maintenance of soil productivity;

 y Road network planning;

 y Prevention and fighting forest fires and other 
emergencies;

 y Control and disposal of solid waste;

 y Control and wastewater treatment;

 y Monitoring and control of liquid and gaseous 
emissions;

 y Setting parameters for monitoring and evaluating 
the quality of services performed by companies 
providing services (EPS);

 y Integration with institutions.

Atividade florestal 

A BSC/Copener possui uma área florestal total de 150 

mil hectares. Destes, 83 mil destinam-se ao plantio de 

eucaliptos, 60 mil são reservados à preservação e re-

cuperação da mata nativa e 7 mil compreendem estra-

das e áreas de infraestrutura.

Os plantios de eucalipto da BSC/Copener são mane-

jados de modo a garantir a manutenção da qualidade 

do solo e dos recursos hídricos e a preservação e recu-

peração das matas nativas, com benefícios extensivos 

também à fauna silvestre.

O manejo florestal da empresa adota conceitos, técnicas 

e procedimentos que permitem a sustentabilidade do 

empreendimento, a exemplo das ações listadas abaixo:

•	 Respeito às áreas de Preservação Permanente, 

Reserva Legal, Unidades de Conservação e Áreas de 

Alto Valor de Conservação;

•	 Recuperação ambiental de áreas degradadas;

•	 Estudos de flora e fauna nas áreas do 

empreendimento;

•	 Eliminação de regeneração de Pinus (exótica) em 

áreas de conservação;

•	 Pesquisas em Tecnologia Florestal e Ambiental;

•	 Definição de Unidades de Manejo Operacional;

•	 Planejamento de uso e ocupação do solo;

•	 Proteção e manutenção da produtividade do solo;

•	 Planejamento de malha viária;

•	 Prevenção e combate a incêndios florestais e outras 

situações de emergência;

•	 Controle e disposição de resíduos sólidos;

•	 Controle e tratamento de efluentes;

•	 Monitoramento e controle de emissões líquidas e 

gasosas;

•	 Definição de parâmetros para monitoramento e 

avaliação da qualidade dos serviços executados por 

empresas prestadoras de serviços (EPS);

•	 Integração com Instituições.

A empresa trabalha com plantios de híbridos 

de eucalipto, principalmente os híbridos de 

Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla se-

lecionados por meio de uma rede com 45 tes-

tes clonais (1418 materiais genéticos) instala-

da em diferentes condições edafo-climáticas, 

para obtenção de madeira destinada à fabri-

cação de celulose solúvel na planta da Bahia 

Specialty Cellulose, em Camaçari.

 
 Tecnologia floresTal

Os norteadores da área de Tecnologia Florestal 

da BSC/Copener são o fornecimento de tecno-

logia e material genético para que a empre-

sa possa atingir altos níveis de produtividade 

de forma contínua e sustentável, manejando 

produtos de adequada qualidade ao seu pro-

cesso fabril.

The company works with hybrid euca-
lyptus plantations, mainly Eucalyptus 
grandis and Eucalyptus urophylla hybrid 
selected through a network of 45 clonal 
tests (1,418 genetic materials) installed in 
different soil and climatic conditions, to 
obtain wood for the manufacture of dis-
solving wood pulp in Bahia Specialty Cel-
lulose plant in Camaçari.

 Forest technology

The guiding of BSC/Copener Forest Tech-
nology area is providing technology 
and genetic material to the company to 
achieve high levels of productivity con-
tinuously and sustainably, handling ad-
equate quality products to its manufac-
turing process.

total forest 
area of 
150,000 

hectares.

área 
florestal 
total de 

150 mil 
hectares.
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foram 
investidos 

em pesquisa 
cerca de 

R$ 4,8 milhões

 research and innovation

In 2014, BSC/Copener selected two new genetic ma-
terials with high adaptability to drier areas and initiat-
ed pilot plantations in the municipalities of Inhambupe 
and Olindina.

This work is one of the fruits of the company’s ongoing 
investments in technology and forest improvement. 
This year, we invested in research about R$ 4.8 mil-
lion - value that exceeds the previous three years, in 
which funds were allocated to research, respectively, 
between 2011 and 2013, R$ 2,685 million, R$ 3,405 mil-
lion and R$ 4,536 million.

Another highlight was the construction of our own 
phytopathology laboratory, with the grand opening 
scheduled for March 2015. This lab diagnose diseases 
through DNA analysis, which is the most accurate and 
reliable method for this purpose.

Between 2013 and 2014, research among cooperative 
groups with the participation of BSC/Copener allowed 
the company to reduce from three to two steps the 
cover fertilization without compromising the produc-
tivity of plantations.

The biological control of pests and diseases has con-
tributed significantly to minimize the use of pesticides 
in eucalyptus forests, reducing costs and environmen-
tal impacts of operations. Specimens used as preda-
tors and parasitoids of forest pests are created in the 
Forest Protection Laboratory of the company, which 
focus on the control of defoliating caterpillars and the  
recent arrival of new exotic pests in the country.

In 2014, about 200,000 insects used in biological pest 
control were released in the field. The main species 
used are Podisus nigrispinus, predator of defoliating 
caterpillars, and Palmistichus elaeisis, pupal parasitoid 
of defoliating caterpillars.

The improved integration between the teams of For-
est Technology area and the pilot- plant unit opened 
opportunity to enhance the raw material that en-
ters the production lines, mainly in the production of 
specialties.

 Pesquisa e inovação

Em 2014, a BSC/Copener selecionou dois novos materiais 

genéticos com elevada adaptabilidade às regiões mais se-

cas e iniciou plantios-piloto nos municípios de Inhambupe 

e Olindina.

Este trabalho é um dos frutos dos contínuos investimen-

tos da empresa em tecnologia e melhoramento florestal. 

Neste ano, foram investidos em pesquisa cerca de R$ 4,8 

milhões – valor que supera os três anos anteriores, nos 

quais foram destinados às pesquisas, respectivamente, 

entre 2011 e 2013, R$ 2,685 milhões, R$ 3,405 milhões e 

R$ 4,536 milhões.

Outro destaque foi a construção de nosso próprio labo-

ratório de fitopatologia, com início de operações previsto 

para março de 2015. Neste laboratório, será possível diag-

nosticar doenças por meio de análise de DNA, que é o mé-

todo mais preciso e confiável para esta finalidade.

Pesquisas entre grupos cooperativos com a participa-

ção da BSC/Copener permitiram que, entre 2013 e 2014, 

a empresa reduzisse de três para duas parcelas a adu-

bação de cobertura, sem comprometer a produtividade 

dos plantios.

Já o controle biológico de pragas e doenças tem contribu-

ído significativamente para minimizar o uso de defensivos 

nas florestas de eucalipto, reduzindo custos e os impactos 

ambientais das operações. Os espécimes utilizados como 

predadores e parasitoides de pragas florestais são criados 

no laboratório de Proteção Florestal da empresa, que atua 

especialmente focado no controle de lagartas desfolhado-

ras e as novas pragas exóticas de recente chegada ao país.

No ano de 2014 foram liberados, em campo, cerca de 200 

mil insetos utilizados no controle biológico de pragas. As 

principais espécies utilizadas são Podisus nigrispinus, pre-

dador de lagartas desfolhadoras, e Palmistichus elaeisis, 

parasitoide de pupa de lagartas desfolhadoras.  

Por sua vez, a melhor integração entre as equipes da área 

de Tecnologia Florestal e da planta-piloto da fábrica abriu 

oportunidade para melhorar e adequar a matéria-prima 

que entra nas linhas de produção, principalmente na fa-

bricação de especialidades.

At present, the biggest challenge of For-
est Technology area is to increase the supply 
of genetic material conducive to the manu-
facture of specialties, which are considered 
as the top products of dissolving wood pulp 
segment.

For the next year, the main goals of the re-
search sector are calibrate the NIR (Near-in-
frared spectrometry) - equipment used in the 
chemical characterization of wood in order to 
accelerate the discovery of new genetic mate-
rials for the production of specialties, increase 
the capacity production of parasites and par-
asitoids of forest pests used in biological con-
trol, make operational the new phytopatholo-
gy laboratory, support the operational area to 
improve the quality and the evolution of IMA 
(Annual Average Increase) and start the com-
pany’s ecophysiological mapping process.

No presente, o maior desafio da área de Tecnologia Flo-

restal é aumentar a oferta de material genético pro-

pício à fabricação de especialidades, consideradas os 

produtos mais nobres do segmento de celulose solúvel.

Para o próximo ano, as principais metas do setor de 

pesquisa são calibrar o NIR (Near-infrared spectrome-

try) - equipamento utilizado na caracterização química 

da madeira com vistas a acelerar a descoberta de no-

vos materiais genéticos para a fabricação de especia-

lidades, aumentar a capacidade de produção de pa-

rasitas e parasitoides de pragas florestais utilizados no 

controle biológico, tornar operacional o novo laborató-

rio de fitopatologia, apoiar a área operacional na me-

lhoria da qualidade e da evolução do IMA (Incremento 

Médio Anual) e iniciar o processo de mapeamento eco-

fisiológico da empresa.

we 
invested in 
ReseaRch 
about R$ 

4.8 million
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million 
eucalyptus 
seedlings14 103 

pRodutoRes 
RuRais paRceiRos 

(90 pessoas 
físicas e 13 
jurídicas)

paRtneR pRoduceRs 
(90 individuals 

and 13 legal 
personalities)

 Production oF seedlings

BSC/Copener produced 14 million eucalyptus seed-
lings last year, compared with about 7 million in 
2013. With the completion of the new Farm Quatis 
nursery, considered one of the most modern in the 
country, the company could return to the market 
to sell seedlings, having sold about 2.4 million units 
for regional producers and large companies in the 
country.

 Forest harvesting

In 2014, on the properties of BSC/Copener 2,257,848 
m³ of eucalyptus wood were harvested. Partner 
producer’s harvesting in the period amounted to 
287,880 m³.

 Produção de mudas

A BSC/Copener produziu 14 milhões de mudas de euca-

lipto no último ano, contra aproximadamente 7 milhões 

em 2013. Com a conclusão dos últimos trabalhos de 

implantação do novo viveiro na Fazenda Quatis, con-

siderado um dos mais modernos do país, a empresa 

pôde retornar ao mercado de venda de mudas, tendo 

comercializado cerca de 2,4 milhões de unidades para 

produtores regionais e grandes empresas do país.

 colheiTa floresTal

Em 2014, foram colhidos nas propriedades da BSC/Co-

pener 2.257.848 m³ de madeira de eucalipto. A colheita 

em áreas de produtores parceiros no período totalizou 

287.880 m³.

 tree Farming Program

Rural producers in the region still have the oppor-
tunity to act as partners in eucalyptus wood pro-
duction to supply the dissolving wood pulp plant. 
In 2014, 1,607 hectares were planted with eucalyp-
tus seedlings, totaling 7,213 hectares of areas con-
tracted among partners producers. We ended the 
year with 103 partner producers (90 individuals and 
13 legal personalities) with 125 partnership agree-
ments with them.

Any producer in the BSC/Copener operating region 
can join the program, if the property has legal land 
documentation in place and is located up to 120 km 
from the dissolving wood pulp plant. In addition, 
the land must present satisfactory production po-
tential, not having environmental liabilities and be 
in the region with precipitation (rainfall rate) over 
1000 mm per year.

All these aspects are evaluated in meetings be-
tween company representatives and landowners, 
field visits, property documentation analysis, top-
ographical measurement, environmental legaliza-
tion, registration process of legal reserve and finally 
contract signing.

 Programa ProduTor floresTal

Produtores rurais da região continuam tendo a opor-

tunidade de atuar como parceiros na produção de ma-

deira de eucalipto para abastecimento da fábrica de 

celulose solúvel. Em 2014, foram plantados 1.607 hec-

tares com mudas de eucalipto, totalizando 7.213 hec-

tares de áreas contratadas de produtores fomentados. 

Fechamos o ano com 103 produtores rurais parceiros 

(90 pessoas físicas e 13 jurídicas) com os quais temos 

125 contratos de parceria.

Pode participar do programa qualquer produtor ru-

ral da região de atuação da BSC/Copener, desde que a 

propriedade esteja com documentação fundiária atu-

alizada e esteja localizada a até 120 km da fábrica de 

celulose solúvel. Além disso, o terreno deve apresentar 

potencial produtivo satisfatório, não ter passivos am-

bientais e estar em região com precipitação pluviomé-

trica (índice de chuvas) acima de 1000 mm anuais.

Todos estes aspectos são avaliados a partir de reuni-

ões de representantes da empresa com os proprietá-

rios rurais, visitas de campo, análise de documentação 

do imóvel, medição topográfica, legalização ambiental, 

processo de averbação de reserva legal e, finalmente, 

assinatura de contrato.

milhões de mudas de eucalipto
103

5352 SUSTAINABILITY REPORT • RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE • BSC | COPENER • 2014 Sustainability Management • Desempenho produtivo



 Forestry logistics
G4-EN30; G4-EC7

BSC/Copener transports six meter long logs by two 
modes: road and rail, both 100% outsourced. By road, 
which includes the operation of 145 trucks, 2.1 million 
m³ of wood without bark was transported last year. 
In 2013, the total volume transported was 2 million 
m³. By rail 0.3 million m³ of wood was transported in 
2014 from the lumber yard in the city of Acajutiba to 
the plant in Camaçari, same as in last year.

The average distance between the plant and forest 
plantations is 122 km. In 2013, the company invest-
ed approximately R$ 2.5 million in maintenance and 
rehabilitation of roads. The following year, the in-
vestment was approximately R$ 3.6 million. In the 
same period, the construction of new roads cost the 
company, respectively, around R$ 10.3 million and 
R$ 11.5 million. There were also investments in the 
construction and expansion of internal and external 
lumber yards, reducing distances, and the expan-
sion of the rail yard, which facilitated the unloading 
of trains. 

In order to broaden the awareness actions of driv-
ers who work in the forestry transportation, BSC/
Copener released and distributed in 2014, the For-
est Driver Handbook. It is a more didactic transla-
tion of the internal procedure PR FLOR 051, which 
guides the conduct of timber transport activity. The 

 logísTica floresTal
G4-EN30; G4-EC7

A BSC/Copener realiza o transporte de toras de ma-

deira com seis metros de comprimento por meio de 

dois modais: o rodoviário e o ferroviário, ambos 100% 

terceirizados. Pelo modal rodoviário, que conta com a 

operação de 145 caminhões, foram transportados, no 

ano passado, 2,1 milhões m³ de madeira sem casca. 

Por via ferroviária, foram transportados 0,3 mil m³ de 

madeira em 2014. 

A distância média entre a fábrica e os plantios flores-

tais é de 122 km. Em 2013, a empresa investiu cerca 

de R$ 2,5 milhões em manutenção e recuperação de 

estradas. No ano seguinte, o investimento foi de apro-

ximadamente R$ 3,6 milhões. No mesmo período, a 

construção de novas estradas custou à empresa, res-

pectivamente, em torno de R$ 10,3 milhões e R$ 11,5 

milhões. Houve também investimentos na construção 

e ampliação dos pátios internos e externos de madeira, 

reduzindo a distância de baldeio interno, e a ampliação 

do pátio ferroviário, o que facilitou a descarga do trem.

Com vistas a ampliar as ações de conscientização dos 

motoristas que atuam no transporte florestal, a BSC/

Copener lançou e distribuiu, em 2014, o Manual do Mo-

torista Florestal. Trata-se de uma tradução mais didá-

tica do procedimento interno PR FLOR 051, que orienta 

a condução das atividades de transporte de madeira. 

O manual inclui recomendações de saúde, segurança, 

manual includes health recommendations, securi-
ty, citizenship and respect for the environment and 
surrounding communities.

There are no records of significant environmental 
impacts related to the transport of persons, wood 
and equipment in the areas of the company or 
neighboring communities.

 ProPerty security

BSC/Copener recorded in 2014, a reduction of 14.5% 
of timber theft occurrences compared to 2013. The 
company believes that this is the result of the adop-
tion of procedures ranging from the consolidation 
of intelligence work to the intensification of forest 
patrol service and improvement of the mounted 
guards’ working techniques.

Besides that, there has been an improvement of in-
frastructure, with the implementation of an active 
closed-circuit television monitoring, the creation of 
an ongoing training program for property security 
staff, the implementation of the equity core intel-
ligence and security crisis management and also 
the tight integration with teams of Forestry, Plan-
ning, Legal, Community Relations and Environment 
in dealing with issues concerning social demands.

cidadania e de respeito ao meio ambiente e às comu-

nidades vizinhas.

Não há registros de impactos ambientais significati-

vos relacionados ao transporte de pessoas, madeira e 

equipamentos nas áreas da empresa ou comunidades 

vizinhas.

 segurança PaTrimonial

A BSC/Copener registrou, em 2014, a redução de 14,5% 

das ocorrências de furto de madeira, em relação a 2013. 

A empresa acredita que este resultado é fruto da ado-

ção de procedimentos que vão desde a consolidação 

dos trabalhos de inteligência até a intensificação do 

serviço de patrulhamento florestal e aprimoramento 

das técnicas de trabalho dos vigias montados.

A isso, somam-se a melhoria da infraestrutura, inclu-

sive com implantação de um circuito fechado de tele-

visão e monitoramento ativo, criação de um programa 

de treinamento continuado para a equipe de seguran-

ça patrimonial, a instalação do núcleo de inteligência 

e gerenciamento de crise da segurança patrimonial e 

ainda a forte integração com as equipes da Silvicultura, 

Planejamento, Jurídico, Relações com Comunidades e 

Meio Ambiente na tratativa de assuntos relacionados 

às demandas sociais.
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Production volume and quality index
volume de produção e índice de qualidade

Year
Ano

Production (admt)
Produção (tsa)

Quality Index (%)
Índice de Qualidade (%)

2013 413,589 92.8

2014 435,589 96.9

Domestic sales X exports
vendas domésticas X exportações

Year
Ano

Domestic  (admt)
Doméstico (tsa)

Exports (admt)
Exportação (tsa)

2013 5.168 406.695

2014 680 425.829

Industrial activity

  Production oF dissolving 
 wood PulP
G4-8; G4-9

In 2014, BSC and its parent Bracell together account-
ed for about 7% of global production of cellulose 
specialties, participating in a market whose annual 
production ended the year at 6.4 million tonnes.

Our production facility, located in Camaçari Indus-
trial Complex in Bahia, puts together professional 
and technological resources that make this a young 
company, with only 11 years of experience (since the 
acquisition by Bracell and a redirection of its activi-
ties), and international recognition – that can be in-
ferred from the choice of important customers for 
its products.

Atividade industrial

 Produção de celulose solúvel
G4-8; G4-9

Em 2014, a BSC e sua controladora Bracell responde-

ram juntas por aproximadamente 7% da produção glo-

bal de especialidades de celulose, participando de um 

mercado cuja produção anual fechou o ano em 6,4 mi-

lhões de toneladas.

Nossa unidade industrial, instalada no Polo Industrial 

de Camaçari, na Bahia, agrega profissionais e recursos 

tecnológicos que fazem desta uma empresa jovem, com 

apenas 11 anos de atuação (desde a aquisição pela Bra-

cell e redirecionamento de suas atividades), e reconhe-

cimento internacional – o que se pode constatar a partir 

da opção de importantes clientes por seus produtos.

 industrial logistics
G4-EN30

In 2014, BSC transported less than 1,000 tons of dis-
solving wood pulp by road to domestic customers. 
The majority of the volume was shipped by sea from 
the port of Salvador to customers in Asia, Europe 
and the United States. 

During this period, there were two accidents with no 
fatalities involving trucks carrying dissolving wood 
pulp. The accidents did not cause significant envi-
ronmental impacts and there are no records of this 
nature for transport operations of the dissolving 
wood pulp produced at the company.

There are no records of significant environmental 
impacts related to the transport of people, wood 
and equipment in the areas of the company or 
neighboring communities.

 logísTica indusTrial
G4-EN30

A BSC realizou, em 2014, o transporte de menos do que 

1.000 toneladas de celulose por via rodoviária para 

clientes domésticos. A maior parte da produção foi es-

coada por via marítima, a partir do Porto de Salvador 

com destino aos clientes na Ásia, Europa e nos Esta-

dos Unidos.

Neste período, foram registrados dois acidentes sem 

vítimas fatais envolvendo os caminhões que transpor-

tam celulose solúvel. Os acidentes não ocasionaram 

impactos ambientais significativos e não há registros 

desta natureza nas operações de transporte da celulose 

solúvel produzida na empresa.

Não há registros de impactos ambientais significati-

vos relacionados ao transporte de pessoas, madeira e 

equipamentos nas áreas da empresa ou comunidades 

vizinhas.

million tonnes
milhões de toneladas

annual 
pRoduction of the 

global maRket
produção anual do 

mercado global
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Generation, consumption, purchase and sale of electric energy (MWh)
geração, consumo, compra e venda de energia elétrica na fábrica (mWh)

Year
Ano

Purchased
Energia comprada

Generated
Energia gerada

Consumed
Energia consumida

Sold
Energia vendida

2013 106.646 383.114 463.675 26.085

2014 18.862 444.409 410.901 52.370

Auxiliary fuel consumption
combustíveis auxiliares utilizados na fábrica

Type of fuel
Tipo de combustível

2013 2014

Natural Gas (total used in m³)
GN (total utilizado em m³)

79,644,423 75,052,691

LPG (total used in ton)
GLP (total utilizado em ton)

5,059 1,546

 Power
G4-EN3; G4-EN6

The factory of BSC is powered by electrical energy 
from renewable sources obtained in its operational 
process. Dissolved wood components such as lig-
nin that makes up the black liquor, and other sub-
stances are used in the recovery process to gener-
ate most of the electricity that will supply the plant. 
In addition, the company uses auxiliary fuels such as 
NG (natural gas) and LPG (liquefied petroleum gas) to 
meet the unit’s power demands.

Thanks to this technology, rather than buying elec-
tricity, most of the time, BSC sells the surplus to the 
national grid system. The electricity purchase only 
occurs in conditions of instability of the plant and 
in the event of scheduled maintenance shutdowns.

 energia
G4-EN3; G4-EN6

A unidade fabril da BSC é alimentada por energia elétri-

ca oriunda de fontes renováveis obtidas em seu proces-

so operacional. Componentes dissolvidos da madeira, 

como lignina, que compõe o licor negro, e outras subs-

tâncias são utilizados no processo de recuperação para 

gerar a maior parte da energia elétrica que irá abaste-

cer a fábrica. Complementarmente, a empresa utiliza 

combustíveis auxiliares, como GN (gás natural) e GLP 

(Gás liquefeito de petróleo) para suprir as demandas 

de energia da unidade.

Graças a esta tecnologia, ao invés de comprar energia 

elétrica, na maior parte do tempo, a BSC negocia o ex-

cedente com o sistema nacional. A compra de energia 

elétrica só ocorre em eventuais condições de instabi-

lidade da fábrica e em caso de paradas programadas 

de manutenção.

 Prevention and Fire Fighting

At the plant, the emergency brigade receives 
weekly training and simulated emergency tests 
are carried out every month. In the forestry area, 
the brigades participate in annual training of fire-
fighting, both in edifications and in forests, and in 
simulated practical training.

 Prevenção e combaTe a incêndios 

Na fábrica, a brigada de emergência recebe treinamen-

tos semanais e, mensalmente, são realizados simula-

dos de emergência. Na área florestal, as brigadas par-

ticipam de treinamentos anuais de combate a incêndio 

predial e a incêndio florestal, bem como simulados para 

treinamento prático.

componentes 
dissolvidos da 

madeiRa são 
utilizados no 
processo de 

recuperação paRa 
geRaR a maioR paRte 
da eneRgia elétRica 
que irá abastecer a 

fábrica.

dissolved wood 
components 

are used in the 
recovery process 
to geneRate most 
of the electRicity 
that will supply 

the plant. 
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Inventory of fauna and flora
G4 EN14

I n the first quarter of the past year, BSC/Co-
pener elaborated a diagnosis of areas of na-
tive vegetation and biodiversity and an in-
ventory of Flora and Fauna, which identified 

and selected the HCVAs (High Conservation Value 
Areas) in its properties and also the occurrence of 
endemic animal and plant species, rare and endan-
gered. Information is allowing the company to im-
prove its monitoring systems of managed areas.

In a floristic survey, 297 woody species in 155 gender 
and 61 botanical families were sampled. The most 
representative family was the Fabaceae with 38 
species, followed by the Myrtaceae, 37 species, and 
the Melastomataceae with 19 species.

Among the species found, seven are part of the na-
tional list of endangered species (BRAZIL, 2008) or 
the international list of endangered species (IUCN, 
2013). The following table presents the endangered 
species, to the degree of threat and the projects 
where they were registered.

Inventário de fauna e flora
G4 EN14

No primeiro trimestre do ano que passou, a BSC/Co-

pener realizou um diagnóstico das áreas de vegeta-

ção nativa e o inventário de biodiversidade de Flora e 

Fauna, que permitiu identificar e selecionar as AAVCs 

(Áreas de Alto Valor de Conservação) em suas proprie-

dades e também a ocorrência de espécies animais e 

vegetais endêmicas, raras e ameaçadas de extinção. 

As informações estão permitindo à empresa aprimorar 

seus sistemas de monitoramento das áreas manejadas.

Foram amostrados no levantamento florístico 297 es-

pécies arbustivo-arbóreas distribuídas em 155 gêneros 

e 61 famílias botânicas. A família mais representativa 

foi Fabaceae, com 38 espécies, seguida por Myrtace-

ae, 37 espécies, e Melastomataceae, com 19 espécies.

Dentre as espécies encontradas, sete integram a lista 

nacional de espécies ameaçadas de extinção (BRASIL, 

2008) ou a lista internacional de espécies ameaçadas 

de extinção (IUCN, 2013). A tabela a seguir apresenta 

as espécies ameaçadas, com o grau de ameaça e os 

projetos onde foram registradas.
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foram 
registradas 223 
espécies de aves 

pertencentes 
a 48 famílias.

Family
Família

Species
Espécies

Projects
Projetos* iUCN iBAMA

Arecaceae Euterpe edulis Lo VU AM

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides Ar; MG; LA; Se En

Fabaceae Inga suborbicularis Ja; Se VU

Myrtaceae

Calycolpus legrandi Ja; LA; SS VU

Campomanesia 
espiritosantensis

MG; LA CR

Sapotaceae
Manilkara decrescens Ja; MG VU

Manilkara maxima LA En

*Projetos: Ar – Araticum, Bo – Bonfim, Ja – Jaboticaba, LA – Lua Alta, Lo – RPPn Lontra, MG – Monte Gordo, Se – Sergipe, SS – São Sebastião.

 AvifAunA

In all of the evaluated projects, 223 species of birds 
belonging to 48 families were recorded. This total is 
equivalent to 27% of the number of native species 
found in Bahia and 52% of the list of species already 
identified across the north coast of the state.

 AviFAunA

No total dos projetos avaliados foram registradas 223 

espécies de aves pertencentes a 48 famílias. Este total 

equivale a 27% do número de espécies nativas encon-

tradas na Bahia e 52% da lista de espécies já identifi-

cadas em todo o litoral norte do estado.

Endangered species threatened with extinction registered  
in projects Copener, BA in January, february and March / 2014 

Specie (family) 
Espécie (por família)

Popular name 
nome popular BR iUCN end1 Projects 

Projetos*

Psittacidae

Touit surdus apuim-de-cauda-amarela - VU MA AI, Ja, Lo

Amazona rhodocorytha chauá En En MA MG

Cotingidae

Xipholena atropurpurea anambé-de-asa-branca En En MA Ja, LA

Conopophagidae

Conopophaga melanops nigrifrons cuspidor-de-máscara-negra VU - MA LA, Lo

Furnariidae

Automolus lammi Barranqueiro-do-nordeste En - MA Lo

Thamnophilidae

Herpsilochmus pectoralis chorozinho-de-papo-preto VU VU CA Bo, Ra, AS

Herpsilochmus pileatus chorozinho-de-boné VU VU MA AI, Ja, LA, Lo, MG

Mymotherula urosticta choquinha-de-rabo-cintado VU VU MA Lo

Pyriglena atra papa-taoca-da-bahia En En MA Al, Ja, LA, Lo, MG, Se

Fringillidae

Sporagra yarrellii pintassilgo-do-nordeste VU VU Se

*Al – Alírio, Bo – Bonfim, Ja – Jaboticaba, LA – Lua Alta, Lo – RPPn Lontra, MG – Monte Gordo, Ra – Raiz, AS – Santo André, SE – Sergipe.
1espécies endêmicas da Mata Atlântica (MA) ou Caatinga (CA).

Botanical species threatened with extinction registered in projects  
Copener, BA, in January, february and March / 2014

Espécies botânicas arbustivo-arbóreas ameaçadas de extinção (BRASIL, 2008; IUCN, 2013),  
registradas nos projetos da Copener, BA, em janeiro, fevereiro e março/2014.

Espécies ameaçadas de extinção registradas nos projetos da Copener, BA, 
em janeiro, fevereiro e março/2014.

223 species 
of birds 

belonging to 
48 families 

were 
recorded.
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 MAMMAls

A sample from 12 areas of BSC/Copener present-
ed 74 records of medium and large wild mammals 
identifying 20 species belonging to eight orders.

 MAstoFAunA

A amostragem realizada em 12 áreas da BSC/Copener 

apresentou 74 registros de mamíferos silvestres de mé-

dio e grande portes com a consequente identificação de 

20 espécies pertencentes a oito ordens.

Medium and large mammals registered in 12 of Copener ś projects (Bahia). 
The levels of threat were assigned taking as references the national lists (CHiAREllO et al., 2008) and  
international (iuCn 2013) in force. Endemic species (PAGliA et al, 2012) are highlighted in brown and  
domestics species in blue. The names of the sampled sites are abbreviated and the meanings follow below.

ORDeR / Family /Specie 
oRDEM / Família/Espécie

Popular name 
nome popular

Farms / Fazendas Degree of threat
Grau de ameaça

Al Ar Bo Ja Lo LA MG Ra SA SS Se Va iBAMA iUCN

Felidae

Felis catus silvestris gato doméstico X - -

Leopardus tigrinus gato-do-mato-
pequeno

X X VU VU

Leopardus sp.1 gato-do-mato X - -

Leopardus pardalis jaguatirica X X X X VU -

Puma yagouaroundi gato-mourisco X - -

Puma concolor onça-parda X X VU -

PRIMATES

Cebidae

Sapajus 
xanthosternos

macaco-prego-
do-peito-amarelo

X X CR CR

Al = Alírio; Ar = Araticum; Bo = Bonfim; Ja = Jaboticaba; Lo = RPPn Lontra; LA = Lua Alta; MG = Monte 
Gordo; Ra = Raiz; SA = Santo André; SS = São Sebastião; Se = Sergipe; Va = Valentim.

Mamíferos de médio e grande porte registrados nos 12 projetos pertencentes à Coopener, Bahia.  

Os graus de ameaça foram atribuídos tendo como referências as listas nacional (CHIARELLO et al., 2008) e internacio-

nal (IUCN 2013) em vigor. Espécies endêmicas (PAGLIA et al, 2012) estão destacadas em marrom e espécies domésticas em 

azul. Os nomes das localidades amostradas foram abreviadas e os significados seguem acima.

Water resources management
G4-EN8, EN9-G4

Water is a natural resource essential to forest and 
industrial activities. For this reason, BSC/Copener 
manages water responsibly by adopting process-
es that allow its rational and sustainable use. The 
company also invests in technologies to reduce wa-
ter consumption at every stage of the production 
process.

In order to participate and contribute to the issues 
related to sustainable use of water resources in the 
region, the company has representation in the River 
Basin Committee of Recôncavo North and Inham-
bupe, which is coordinated by the Water Resourc-
es State Council (Conerh). This commitee comprises 
43 municipalities bordering the rivers Açu, Jacuípe, 
Joanes, Pojuca, Sauípe, Subaé and Subaúma and 
also by secondary rivers of the Bay of All Saints and 
the river Inhambupe.

 WAtER in industRiAl OPERAtiOns
G4-EN8

The plant’s water supply is extracted from 11 arte-
sian wells that collect water from the São Sebastião 
aquifer. In 2014, a total of 15,165,946 cubic meters of 
water was extracted from these sources.

Gestão dos recursos hídricos
G4-EN8, G4-EN9

A água é um recurso natural indispensável às ativida-

des florestais e industriais. Por esta razão, a BSC/Cope-

ner busca gerir a água com responsabilidade, adotando 

processos que permitam seu uso racional e sustentável. 

A empresa também investe em tecnologias que viabili-

zem a redução do consumo de água em todas as etapas 

do processo produtivo.

A fim de participar e contribuir para as questões rela-

cionadas ao uso sustentável dos recursos hídricos na 

região, a empresa possui representação no Comitê de 

Bacias Hidrográficas do Recôncavo Norte e Inhambupe, 

que é coordenado pelo Conselho Estadual de Recur-

sos Hídricos (Conerh). Este grupo é formado por repre-

sentantes dos 43 municípios banhados pelos rios Açu, 

Jacuípe, Joanes, Pojuca, Sauípe, Subaé e Subaúma e 

também por rios secundários da Baía de Todos os San-

tos e do rio Inhambupe.

 ÁGuA nAs oPERAçõEs inDustRiAis
G4-EN8

A água que abastece a fábrica é extraída em 11 poços 

de produção que captam os recursos do aquífero São 

Sebastião. Em 2014, foi extraído destas fontes um total 

de 15.165.946 m³ de água.

Lontra PRNH

The HCVAs (High Conservation Value Areas) Selec-
tion project and the Inventory of Flora and Fauna 
Biodiversity in Areas of Copener did not detect any 
human interference signal due to hunting or logging 
in the area of Lontra PRNH (Private Reserve of Nat-
ural Heritage). This result can be attributed to the 
company’s investments in the permanent super-
vision of the area. With 1,377 hectares, the Lontra 
PRNH is a rainforest fragment in advanced conser-
vation stage located between the cities of Entre Rios 
and Itanagra.

RPPN Lontra

O projeto de Seleção de AAVCs (Áreas de Alto Valor de 

Conservação) e Inventário de Biodiversidade de Flora e 

Fauna em Áreas da Copener não detectou qualquer si-

nal de interferência humana decorrente de caça ou ex-

tração de madeira na área da RPPN (Reserva Particular 

do Patrimônio Natural) Lontra. Este resultado pode ser 

creditado aos investimentos da empresa na fiscaliza-

ção permanente da área. Com 1.377 hectares, a RPPN 

Lontra é um fragmento florestal de mata atlântica em 

avançado estágio de conservação localizado entre os 

municípios de Entre Rios e Itanagra.
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WATER ABSTRACTION (m³)/ year
Captação de água (m³)/ano

Total in 2014 • Total em 2014Source • Fonte

Artesian wells
Poços artesianos

148.527

10.170Surface water
Captação superficial

Consumption • RealizadoGoal • Meta

36,5

2013

36,2
36,2

34,8

2014

WATER CONSUMPTION (m³/adt)
Consumo de água (m³/tsa)

The specific industrial water consumption is 35 m³/
ADt (average 1,778m³/h). Some of the water is re-
used in circulation in the cooling towers and utiliza-
tion of condensate generated in the areas, reducing 
the volume of water collected.

After use, the water passes through the primary ef-
fluent treatment in the factory and, then follows to 
the central sewage treatment of Camaçari (Cetrel).

The specific effluent flow is 31 m³/ADt (1,520m³/h), ie, 
86% of the collected water is treated and returned 
to the environment.

O consumo específico de água industrial é de 35 m³/tsa 

(média de 1.778m³/h). Parte da água é reaproveitada na 

recirculação nas torres de resfriamento e aproveita-

mento de condensados gerados nas áreas, diminuindo 

o volume de água captada.

Após sua utilização, a água passa pelo tratamento pri-

mário de efluentes na própria fábrica e, na sequência, é 

encaminhada para a central de tratamento de efluen-

tes do Polo de Camaçari (Cetrel).

A vazão especifica de efluente é de 31 m³/tsa (1.520m³/h), 

ou seja: 86% da água captada são tratados e retornam 

ao meio ambiente.

 WAtER in fOREst OPERAtiOns
G4-EN8

In forestry, water consumption occurs mainly in 
construction activities and road maintenance, for-
est research, production of eucalyptus seedlings, 
irrigation during the dry season and washing ma-
chines in forest harvesting.

The water used in forestry operations comes from 
six artesian wells in the municipalities of Alagoinhas, 
Entre Rios and Inhambupe and 16 points from sur-
face water, which are the Catu, Pojuca, Inhambupe, 
Itariri, Imbassaí, Subaúma, Sauipe, Riacho dos Ne-
gros, Riacho das Pedras and Riacho Malombê riv-
ers. In all these cases, the water sources are granted 
by the Institute of the Environment and Water Re-
sources of Bahia (Inema).

 ÁGuA nAs oPERAçõEs FloREstAis
G4-EN8

Nas atividades florestais, o consumo de água se dá, 

principalmente, nas atividades de construção e ma-

nutenção de estradas, pesquisa florestal, produção de 

mudas de eucalipto, plantio irrigado nos períodos de 

estiagem e na lavagem de máquinas usadas na co-

lheita florestal.

A água utilizada nas operações florestais provém de 

seis poços artesianos nos municípios de Alagoinhas, 

Entre Rios e Inhambupe e de 16 pontos de captação 

superficial, que são os rios Catu, Pojuca, Inhambupe, 

Itariri, Imbassaí, Subaúma, Sauípe e do Riacho dos Ne-

gros, Riacho das Pedras e Riacho Malombê. Em todos 

estes casos, as fontes de água são outorgadas pelo 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos da 

Bahia (Inema).

In order to monitor the supply and quality of water, 
not only for the use in its activities, but in favor of 
neighboring communities, BSC/Copener performs a 
series of actions aimed at the preservation of wa-
ter sources, such as the recovery of springs and ri-
parian forests and the planting done in strict accor-
dance with the limits established by law regarding 
the streams. In order to check water availability, the 
flow rate of the rivers used by the company to col-
lect water in its processes is evaluated in dry and 
rainy seasons.

Com vistas a monitorar a oferta e a qualidade da água 

não só para uso em suas atividades, mas em favor das 

comunidades vizinhas, a BSC/Copener realiza uma sé-

rie de ações voltadas à preservação dos mananciais, 

como a recuperação de nascentes e de matas ciliares, 

bem como o plantio rigorosamente feito em respeito 

aos limites estabelecidos por lei em relação aos cursos 

d’água. Por ano, a fim de verificar a disponibilidade hí-

drica, são avaliadas as vazões, período seco e chuvoso, 

dos rios utilizados pela empresa para captação de água 

em seus processos.

86% da água 
captada são 
tratados e 

retornam ao 
meio ambiente.

86% of the 
collected 

water is 
treated and 

returned to the 
environment.

THE PLANT’S WASTEWATER DISPOSAL BY QUALITY AND DESTINATION
Descarte de água na fábrica, por qualidade e destinação
G4-EN22

13,045,188 m³

89,349 m³

Water disposal by inorganic system
Água descartada pelo sistema inorgânico

Water disposal by organic system 
Água descartada pelo sistema orgânico
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GENERATION OF NON-INDUSTRIAL SOLID WASTE IN PLANT
Geração de resíduos sólidos não industriais na fábrica

Metal
Metal

348

40

112

0

Plastic
Plástico

Paper/cardboard
Papel/papelão

Glass
Vidro

83

71

174

3,7

331,7 500Total

Waste -  Tipo de resíduo 2013 2014 

ton/year - ton/ano

In addition, it monitors the Farge River micro-basin, 
an arm of the Quiricó Grande creek that integrates 
the basin of Sauipe River. This monitoring, conduct-
ed in an area of approximately 125 hectares envi-
ronmentally preserved, 80 of them reforested, pro-
vides hydrological indicators related to eucalyptus 
plantation. The data collected show no adverse ef-
fects of forest plantations in the indicators of water 
quality and volume in the region.

Além disso, realiza o monitoramento da microbacia do 

rio Farje, um dos afluentes do riacho Quiricó Grande 

que integra a bacia do rio Sauípe. Este monitoramento, 

realizado numa área de aproximadamente 125 hecta-

res, 80 deles reflorestados e o restante ambientalmente 

preservado, fornece indicadores hidrológicos relacio-

nados aos plantios de eucalipto. Os dados apurados 

revelam a inexistência de efeitos negativos dos plan-

tios florestais nas variáveis de qualidade e volume da 

água na região.

Waste management 
and wastewater

 industRiAl sOlid WAstE
G4-EN23

BSC strives to take advantage as much as possible of 
the originating solid waste from its industrial opera-
tions. Therefore, in addition to specific steps of the 
manufacturing process geared to generate reus-
able material, the company has a waste treatment 
plant at its facilities for which approximately 95% of 
unusable material that is treated and converted to 
agricultural inputs and other products is intended. 
The volume of material that cannot be recycled is 
intended for the company’s own industrial landfill.

Gestão de resíduos  
e efluentes

 REsíDuos sóliDos inDustRiAis
G4-EN23

A BSC empenha-se em aproveitar tanto quanto possível 

os resíduos sólidos originados de suas operações in-

dustriais. Para isso, além de etapas específicas do pro-

cesso industrial voltadas a gerar material reaproveitá-

vel, a empresa mantém uma central de tratamento de 

resíduos em suas instalações para a qual são destina-

dos aproximadamente 95% do material inservível que 

é tratado e convertido em insumos agrícolas e outros 

produtos. O volume não passível de reaproveitamento 

é destinado ao aterro industrial próprio.

 nOn-industRiAl sOlid WAstE

BSC sells to specialized companies 100% of non-
industrial recyclable solid waste. For this, it adopts 
selective collect in all areas, continually encourag-
ing employees and visitors to discard their waste 
in the appropriate dumpsters. Except for the glass, 
which is donated, the remaining residues are sold.

 REsíDuos sóliDos não inDustRiAis

A BSC comercializa com empresas especializadas 100% 

dos resíduos sólidos não industriais recicláveis. Para 

isso, adota a coleta seletiva em todas as suas áreas, 

estimulando continuamente seus colaboradores e visi-

tantes a descartarem seus resíduos nos coletores apro-

priados. Exceto o vidro, que é doado, os demais resí-

duos são vendidos.

INDUSTRIAL SOLID WASTE ORIGIN AND TREATMENT
Geração e tratamento de resíduos sólidos industriais

Lumber yard
Pátio de madeira

3.057

649

1.251

757

5.714 7.655Total

ETE (wastewater treatment plant)
ETE (estação de tratamento de efluentes)

Recovery
Recuperação

Fiber line I and II
Linha de fibras I e II

4.100

564

1.435

1.556

Origin - Origem Type - Tipo

Bark (chopped, whole, dirty), sawdust, others,
including wood small logs (high energetic value)
Casca (picada, inteira, suja), serragem, outros,

incluindo toretes de madeira (alto valor energético)

Sludge
Lodo, peneira

Grits, dregs, lime mud, reject lime
Grits, dregs, lama de cal, rejeito de cal

Knots and rejects
Nós e rejeito

Volume
(ton) 
2013 

Volume
(ton) 
2014

Waste -  Resíduos

WEIGHT OF WASTE TRANSPORTED CONSIDERED DANGEROUS
Peso de resíduos transportados considerados perigosos

Plastic drums
Bombonas plásticas

Lamps
Lâmpadas

Used lubricating oil
Óleo lubrificante usado

Batteries
Pilhas e baterias

1,04 0,63

1,56 1,41

18,20 18,20

1,49 3,36

155 155

0,02 0,02

76,18 106,09

3,34 6,64

I

I

I

I

I

I

I

I

257,58 292,08Total

Waste lime
Rejeito de cal

Resíduo de ambulatório
Resíduo de ambulatório

Drums with various materials contaminated
Tambores com materiais diversos contaminados

Empty metal drums contaminated
Tambores metálicos vazios contaminados

G4-EN25

Waste
Resíduo

Class
Classe

Generated (t)
Gerados (t)

Allocated (t)
Destinados (t)
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Volume  m³/production
Volume em m³/produção

COD (Kg/tsa - production)
DQO (Kg/tsa - produção)

Done • Realizado Goal • Meta

VOLUME OF EFFLUENT (M³/ADMT)
Volume de efluente (m³/tsa)

32,06

28

30,4

27

11,9

11,8

9,4

9,0

2013

2014

2013

2014

 EffluEnts
G4-EN22

The plant receives effluent originated in the indus-
trial process and performs the primary treatment in 
its own disposal unit, then sents it to Cetrel, where it 
receives the appropriate final treatment before be-
ing released into the sea.

 EFluEntEs
G4-EN22

A unidade industrial recebe os efluentes originados no 

processo industrial e faz o tratamento primário em sua 

própria estação, depois encaminha para a Cetrel, onde 

recebe o tratamento final adequado, antes de ser lan-

çado ao mar.

 sOlid WAstE in fOREstRy

Solid waste generated by forest operations receive 
proper disposal, according to what is required by 
law. Pesticide containers are directed to a combi-
nation of specialized resellers. Recyclable inputs are 
donated to partner cooperatives in the municipali-
ties of Alagoinhas and Inhambupe. Common non-
recyclable waste, especially produced in the admin-
istrative areas, is collected by the public cleaning 
service.

In order to comply with applicable laws on waste 
management from its activities, the forest area has 
three CARs structures (WSC-Waste Storage Center) 
located in the headquarters in Alagoinhas, in the 
Quatis Farm, in Entre Rios, and in the Salgado Farm, 
in Inhambupe.

The company also promotes selective collection 
campaigns and environmental education with its 
employees, aimed at reducing the generation of 
solid waste, seeking to encourage the reuse and re-
cycling of these materials.

 REsíDuos sóliDos nAs AtiviDADEs 
FloREstAis

Os resíduos sólidos gerados nas atividades florestais 

recebem destinação adequada, segundo determina a 

legislação. As embalagens de defensivos agrícolas são 

direcionadas para uma associação de revendedores 

especializada. Os insumos recicláveis são doados para 

cooperativas parceiras nos municípios de Alagoinhas 

e Inhambupe. Já os resíduos comuns não recicláveis, 

produzidos especialmente nas áreas administrativas, 

são recolhidos pelo serviço público de limpeza.

A fim de atender às leis vigentes sobre gestão de re-

síduos provenientes de suas atividades, a área flores-

tal dispõe de uma estrutura de três CARs – Central de 

Armazenamento de Resíduo localizadas no escritório 

central, em Alagoinhas, na Fazenda Quatis, em Entre 

Rios, e na Fazenda Salgado, em Inhambupe.

A empresa também empreende campanhas de coleta 

seletiva e educação ambiental junto a seus colabora-

dores, objetivando a redução da geração de resíduos 

sólidos, buscando incentivar o reuso e a reciclagem 

desses materiais.

Waste
Resíduos

Volume generated
volume gerado

Destiny
Destinação

Fluorescent lamps
Lâmpadas fluorescentes

231 units / unidades

Packaged to be sent to 
licensed company

Acondicionada para envio 
à empresa licenciada

Agricultural pesticides Packaging
Embalagens de defensivos agrícolas

3,030 plastic drums / bombonas Ardafs - Ass of Pesticide 
Resellers of Feira de Santana

Ardafs – Ass. dos Revendedores 
de Defensivos Agrícolas da 
Região de Feira de Santana

17,290 kg cardboard / papelão

20,077 kg plastic bags 
/ sacos plásticos

Tires
Pneus

126 units / unidades
Recycled for social purposes
Reciclados para fins sociais

Lubricating oil
Óleo lubrificante

36,800 l
Sent to licensed company

Encaminhado para empresa licenciada

Scraps
Sucatas

60,410 kg
Sold 

Comercializadas

Common waste
Resíduos comuns

15,880 kg
Weekly collection by the municipality

Coleta semanal pela prefeitura

Contaminated soil
Solo contaminado

15,660 kg
Sent to licensed company

Encaminhado para empresa licenciada

Contaminated items
Contaminados diversos

18,846 kg
Sent to licensed company

Encaminhado para empresa licenciada

Oil Filters
Filtros de óleo

14,350 kg
Sent to licensed company

Encaminhado para empresa licenciada

Contaminated hoses
Mangueiras contaminadas

36,729 kg
Sent to licensed company

Encaminhado para empresa licenciada

 RECOvERy Of dEGRAdEd AREAs

In order to establish minimum conditions to be-
gin the process of natural regeneration of the areas 
used as gravel deposits and/or those that have de-
graded, BSC/Copener held in 2014, the recovery of 
4.37 hectares, through the planting of native spe-
cies of the region, members of pioneer and early 
secondary ecological groups.

The recovery practices also aimed improving the 
physical and chemical conditions of the soil, thus 
allowing that there is a rapid establishment of na-
tive vegetation able to develop and recover the pro-
cess of natural succession, by the natural dynamics 
of the species.

 REcuPERAção DE ÁREAs DEGRADADAs

Com o objetivo de estabelecer condições mínimas para 

dar início ao processo de regeneração natural das áreas 

utilizadas como jazidas de cascalho e ou degradadas, a 

BSC/Copener realizou, em 2014, a recuperação de 4,37 

hectares, por meio do plantio de espécies nativas da 

região, integrantes dos grupos ecológicos das pioneiras 

e secundárias iniciais.

As práticas de recuperação objetivaram também a me-

lhoria das condições físicas e químicas do solo, per-

mitindo, assim, que haja o rápido estabelecimento de 

uma cobertura vegetal nativa capaz de se desenvolver 

e recuperar o processo de sucessão natural, através da 

dinâmica natural das espécies.
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Scope 1 – Direct emissions
Escopo 1 - Emissões Diretas

Scope 2 – Indirect emissions – energy
Escopo 2 - Emissões Indiretas - Energia

2014
Emissões BiogênicasEmissões de GEE
Biogenic EmissionsGreenhouse Emissions

BSC TOTAL EMISSION BY UNIT
Emissões totais da BSC, por unidade

213.729

55.773

1.273.181
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Stationary Sources
Fontes Estacionárias

Mobile Sources
Fontes Móveis

Processes
Processos

Waste
Resíduos

Electricity
Eletricidade

Production
Produção

COMPARATIVE: CAUSING EMISSIONS OF THE GREENHOUSE BY BSC 2013/2014
Comparativo de emissões de gases causadores do efeito estufa pela BSC 2013/2014

Air emissions management
G4-EN15; G4-EN16; G4-EN18

BSC continuously invests in the improvement of air 
emissions control system. It is a company’s com-
mitment to act to reduce the emission levels of 
greenhouse gases that impact negatively on the 
ozone layer.

To minimize the levels of pollutants and odorous 
emissions, the plant has electrostatic precipitators 
in the recovery boiler and the lime kiln, and a gas 
combustor.

All emissions are regularly monitored and evaluated, 
seeking to meet all relevant standards and licenses.

Inventory of emissions 
of greenhouse gases

Since 2010, BSC/Copener has annually held the In-
ventory of Greenhouse Gas Emissions and Carbon 
Footprint of its dissolving wood pulp. In 2014, data 
were updated, with the following performance:

Gestão das emissões atmosféricas 
G4-EN15; G4-EN16; G4-EN18

A BSC investe continuamente no aprimoramento do 

sistema de controle de emissões atmosféricas. É um 

compromisso da empresa atuar no sentido de redu-

zir os níveis de emissão de gases causadores do efeito 

estufa e que impactem negativamente na camada de 

ozônio.

Para minimizar os índices de emissões de gases po-

luentes e odoríferos, a fábrica dispõe de precipitadores 

eletrostáticos na caldeira de recuperação e no forno de 

cal, além de um incinerador de gases.

Todas as emissões são regularmente monitoradas e 

avaliadas, buscando-se atender a todos os padrões e 

licenças pertinentes.

Inventário das emissões de gases 
causadores do efeito estufa

Desde 2010, a BSC/Copener realiza, anualmente, o In-

ventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa e da 

Pegada de Carbono de sua celulose solúvel. Em 2014, 

os dados foram atualizados, apresentando o seguinte 

desempenho:

According to the survey, the emissions recorded in 
2014 were 4% higher than the previous year. This 
increase is due mainly to electricity, highlighting the 
emission reductions from mobile sources.

De acordo com o levantamento, as emissões registra-

das no ano de 2014 foram 4% superiores ao ano ante-

rior. Esse aumento deve-se, principalmente, à eletrici-

dade, destacando a redução das emissões nas fontes 

móveis.
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 CARBOn fOOtPRint

The study of the carbon footprint was performed 
adopting as functional unit 1 kg of dissolving wood 
pulp. The production chain comprises the entire 
production process of the company from the for-
estry to industrial activities.

The carbon footprint was quantified in 0.926 kg 
CO2e per kilogram of dissolving wood pulp, at the 
BSC exit gate. Compared to the previous year, there 
was a reduction of 9%, achieved with the combi-
nation of a more expressive production record than 
the increased emissions.

 PEGADA DE cARbono 

O estudo da pegada de carbono (carbon footprint) foi 

realizado adotando-se como unidade funcional 1 kg 

de celulose solúvel. A cadeia de produção compreende 

todo o processo produtivo da empresa, desde as ativi-

dades florestais às atividades industriais. 

A pegada de carbono foi quantificada em 0,926 kgCO2e 

por quilograma de celulose solúvel, no portão de saída 

da BSC. Em relação ao ano anterior, houve uma redução 

de 9%, alcançada com a combinação de um registro de 

produção mais expressiva que o aumento de emissões.

 OdOR COntROl

BSC controls and monitors the emissions of odor-
ous gases in the atmosphere that may be noticed 
in neighboring communities. The company also in-
volves representatives of neighboring communi-
ties in its initiatives of monitoring the typical odor 
from the plant through its Odor Perception Net-
work, made up of volunteers, all residents of cities 
and districts living near it, selected according to the 
predominant direction of the winds.

An Environment department that is responsible for 
receiving and handling complaints, recorded five 
complaints in 2013. In 2014, the number was eight 
complaints, but five well founded. All of them were 
duly answered by the technical and environment 
departments. The data is below previous years. In 
2011, there were 36 complaints and, in 2012, 27.

 contRolE DE oDoR

A BSC controla e monitora as emissões de gases gera-

dores de odores na atmosfera e que podem ser perce-

bidas nas comunidades vizinhas. A empresa também 

envolve representantes das comunidades vizinhas em 

suas iniciativas de monitoramento de odor caracterís-

tico da fábrica por meio da RPO (rede de percepção de 

odor), constituída por voluntários, todos moradores de 

cidades e distritos próximos à fábrica selecionados de 

acordo com a direção predominante dos ventos.

A equipe de Meio Ambiente, responsável por receber e 

dar tratamento às reclamações, registrou cinco recla-

mações procedentes, em 2013. Já em 2014, o núme-

ro foi de oito reclamações, mas com igualmente cinco 

questionamentos procedentes. Todos eles foram devi-

damente respondidos pelas áreas técnicas e de meio 

ambiente da empresa. Os dados estão bem abaixo dos 

anos anteriores. Em 2011, houve 36 reclamações e, em 

2012, foram registradas 27 ocorrências.
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Pegada de Carbono

Carbon Footprint
Pegada de Carbono

Fugitive
Fugitivas

Waste
Resíduos

Processes
Processos

Mobile
Móvel

Stationary
Estacionário

Electricity
Eletricidade

Raw Material Production
Produção de Insumo

DISSOLVING WOOD PULP FOOTPRINT X TYPE OF EMISSIONS
Pegada da Celulose Solúvel

0,051

0,875 0,926
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 G4-10; G4-EC8; G4-LA1; G4-LA1;

Internal stakeholders 

BSC/Copener ended December 31, 2014, with a staff 
of 1,351 professionals in the forestry and industri-
al areas. The company is committed with each of 
these professionals - chosen for their recognized 
expertise, development potential and contribution 
to the business - to provide favorable conditions 
for their personal and professional growth, offer-
ing an environment of respect and integration and 
stimulating relationship between teams from dif-
ferent departments in order to promote and spread 
knowledge and the spirit of teamwork.

The company also creates approximately 2,600 jobs 
outsourced by the partner companies operating in 
the forestry and industrial areas. The data may vary 
according to time of year, especially due to the in-
tensification of forestry activities during the rainy 
season in the winter.

Both for its own employees and for the contractors’, 
BSC/Copener seeks to maintain a safe working en-
vironment, harmonious and trustworthy relation-
ships for its team. Its labor relations are guided by 
the Universal Declaration of Human Rights, the In-
ternational Labor Organization and the Consolida-
tion of Labor Laws (CLT). BSC/Copener assures em-
ployees decent conditions for the exercise of their 
activities, with opportunities for personal and pro-
fessional growth, with clear recommendations to all 
about the rejection of discriminatory, racist or prej-
udiced attitudes of any kind regarding color, origin, 
religion and sexual orientation.

Partes interessadas internas

A BSC/Copener chegou a 31 de dezembro de 2014, com 

um quadro funcional próprio de 1.351 profissionais nas 

áreas florestal e industrial. Com cada um destes profis-

sionais – selecionados por sua reconhecida capacidade 

técnica e potencial de desenvolvimento e contribuição 

para o negócio - a empresa tem o compromisso de 

propiciar condições favoráveis ao seu crescimento pes-

soal e profissional, oferecendo um ambiente de respei-

to e integração e estimulando o relacionamento entre 

as equipes das diversas áreas como forma de promover 

e disseminar o conhecimento e o espírito de trabalho 

em grupo.

A empresa gera ainda, aproximadamente 2.600 em-

pregos diretos terceirizados por meio das empresas 

parceiras que atuam nas áreas florestal e industrial. 

Os dados variam de acordo com a época do ano, es-

pecialmente por conta da intensificação das ativida-

des florestais durante o período de chuvas, no inverno.

Tanto para seus colaboradores próprios quanto para 

os terceirizados, a BSC/Copener busca manter um am-

biente de trabalho seguro, harmonioso e de relações 

confiáveis para sua equipe. Com relações de trabalho 

norteadas pela Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos, pela Organização Internacional do Trabalho e 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a BSC/

Copener assegura aos colaboradores condições dignas 

para o exercício de suas atividades, com oportunida-

des de crescimento pessoal e profissional, com reco-

mendações claras para todos quanto à não aceitação 

de posturas discriminatórias, racistas ou preconceitu-

osas de qualquer ordem quanto à cor, origem, religião 

e orientação sexual.
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Characterization of professionals 
Caracterização dos profissionais

Salary 

BSC/Copener holds annually salary survey involving 
industries in the sector across the country and oth-
er segments in the region of Camaçari Complex and 
Alagoinhas and offers wages as the market averages.

Among the staff born in the company’s operating 
region, two occupy a management position.

In the forestry area, in 2014, the base monthly sal-
ary paid to 160 of its employees was R$ 800.00, an 
amount 10.5% above the minimum wage of the 
year, R$ 724.00. 

In the same period, in the industrial area, the mini-
mum monthly salary was R$ 1,114.19, paid to 88 em-
ployees, which corresponds to 53.89% more than 
the minimum wage that year .

Programs and benefits 
offered to employees
G4-11; G4-EC3; G4-LA2

In order to attract good professionals to its work-
force, and retain these people, BSC/Copener offers 
benefits aligned with good market practices, pro-
grams that enable the formation of new profession-
als and the improvement of skills and competencies 
of those with more career time.

Remuneração

A BSC/Copener realiza, anualmente, pesquisa salarial 

que envolve indústrias do setor em todo o país e de 

outros segmentos na região do Polo de Camaçari e Ala-

goinhas e pratica salários mensais conforme as médias 

de mercado.

Dentre os colaboradores nascidos na região de atua-

ção da empresa, dois ocupam a posição de gerência 

na empresa.

Na área florestal, em 2014, o piso salarial pago a 160 

de seus colaboradores era de R$ 800,00, valor 10,5% 

acima do salário mínimo mensal do ano, que era de 

R$ 724,00.

No mesmo período, na área industrial, o piso era de 

R$ 1.114,19, pago a 88 colaboradores, o que correspon-

de a 53,89% a mais do que o salário mínimo mensal 

naquele ano.

Programas e benefícios oferecidos 
aos colaboradores
G4-11; G4-EC3; G4-LA2

A fim de atrair bons profissionais para seu quadro fun-

cional, e reter estas pessoas, a BSC/Copener oferece 

benefícios condizentes com boas práticas de mercado 

e programas que viabilizam a formação de novos pro-

fissionais e o aprimoramento de habilidades e compe-

tências daqueles com mais tempo de carreira.

BSC/Copener 
offerS 

benefits 
aligned with 
good market 

praCtiCeS

BSC/Copener 
ofereCe 

benefícios 
CondizenteS Com 
BoaS prátiCaS de 

merCado

724
total

627
total

EMPLOYEE PROFILE BY GENDER
Perfil dos colaboradores por sexo

511

116

587

137

IndustrialForestry - Florestal

EMPLOYEE ORIGIN
Origem dos colaboradores

Other states/ countries 
Outros estados/países

Bahia

554

604

73

120

EMPLOYEE PROFILE BY AGE
Perfil dos colaboradores por faixa etária

Forestry - Florestal

8

188

271

120

40

Industrial

12

213

293

144

62

18-20

21-30

31-40

41-50

51+

Copener
2014

COMPOSITION OF LEADERSHIP POSITIONS
Composição dos quadros de liderança

25.5%

18.5%

28.5%

18.9%

56%

100%

52.6%

% in relation to the 
total of employees

% em relação ao total 
de empregados

% in Officer roles in relation 
to the total of Officer roles

% em cargos de diretoria em relação 
ao total de cargos de diretoria

Employees over 45 - Funcionários acima de 45 anos Women - Mulheres Others - Outros

BSC
2014
BSC
2014

Copener
2014

31%

20%
49%

39%

29%
32%

% in leadership roles in relation 
to the total of leadership roles

% em cargos de liderança em relação 
ao total de cargos de liderança

BSC
2014

BSC
2014

Copener
2014

100%BSC
2014

Forestry
Florestal

Industrial
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Career Plan –  
Positions and Salaries

The company carries out 

market surveys with ex-

ternal organizations to 

ensure its competitive-

ness in order to remain 

consistent with local 

market practices and in 

the pulp and paper in-

dustry. 

Every year the company 

evaluates the perfor-

mance of each employ-

ee and compares the 

salaries paid internally 

with the market salaries 

found on these surveys. 

Wages are adjusted ac-

cording to the individual 

performance and market 

practices, and also pro-

motions are analyzed and 

planned.

Other benefits

Return from vacation 

bonus, day care assis-

tance for children up to 

3 years old, reimburse-

ment for expenses with 

school supplies, assis-

tance for employees with 

special need children, 

burial assistance and ad-

ditional salary for sick 

pay and work accident.

Plano de Carreira – 
Cargos e Salários

A empresa realiza pes-

quisas de mercado junto 

às organizações externas 

para garantir sua com-

petitividade, a fim de 

manter–se compatível 

com as práticas do mer-

cado local e no setor de 

celulose e papel. 

Anualmente a empresa 

avalia o desempenho de 

cada colaborador e com-

para os salários pratica-

dos internamente com 

os salários de mercado, 

resultado das pesquisas 

salariais. Nesta oportu-

nidade os salários são 

corrigidos conforme o 

desempenho individual e 

as práticas de mercado, 

assim como são anali-

sadas e programadas as 

promoções.

Outros benefícios

Prêmio de retorno de 

férias, auxílio-creche 

para filhos até 3 anos de 

idade, reembolso para 

despesas com mate-

rial escolar, auxílio para 

colaboradores com filhos 

portadores de necessi-

dades especiais, auxílio 

funeral, lavanderia e 

complemento salarial 

para casos de afasta-

mento por auxílio do-

ença e por acidente de 

trabalho.

Complementary 
Pension Plan

It works as a retirement 

fund, where contribu-

tions are funded by the 

company, considering a 

retirement plan.

Leisure

Agreements with the 

Athletic Association 

of the Banco do Brazil 

(AABB), with subsidized 

contributions, and the 

Industry Social Service 

(SESI), providing em-

ployees access to sports 

clubs and recreational 

areas. Additionally, the 

company owns an inter-

nal lounge area for the 

forestry staff, located in 

the company’s forestry 

office in Alagoinhas.

Partnerships

Agreements with phar-

macy chains, optical 

centers, fitness centers 

and language schools 

that provide employees 

with more favorable pay-

ment terms and prices.

Programa de
Aposentadoria
Complementar

Funciona como um 

fundo de aposentado-

ria, onde as contribui-

ções são auxiliadas pela 

empresa, contemplan-

do um planejamento de 

aposentadoria.

Lazer

Convênios com a Asso-

ciação Atlética do Banco 

do Brasil (AABB), com 

contribuições subsi-

diadas, e com o Serviço 

Social da Indústria (Sesi), 

proporcionando aos 

colaboradores acesso a 

clubes com esportes e 

áreas de lazer. Além dis-

so, para os trabalhadores 

da área florestal, a em-

presa possui uma área 

de convivência interna, 

localizada no escritório 

florestal da empresa, em 

Alagoinhas.

Parcerias

Convênios com redes de 

farmácias, óticas, aca-

demias de ginástica e 

escolas de idiomas que 

oferecem aos colabo-

radores condições de 

preços e pagamento mais 

favoráveis.

Meals

According to the work 

shift, the company 

provides employees of 

the industrial area with 

breakfast, lunch, din-

ner, snack or supper at 

the plant’s cafeteria. 

Meal vouchers are avail-

able for the forestry staff 

with sufficient credits 

for meals during working 

hours. For the field staff, 

the company provides a 

high quality meal at the 

workplace.

Food aid

Granted to all employ-

ees as a food voucher, 

through the Worker’s 

Meal Program - PAT.

Collective Bargaining

The agreement reaches 

employees, with specific 

provision for managers. 

The company in conjunc-

tion with the employ-

ees’ labor unions, strives 

to align with the market 

practices.

Alimentação

De acordo com o turno 

de trabalho, a empresa 

oferece, em seu refeitó-

rio da fábrica, desjejum, 

almoço, jantar, lanche ou 

ceia a todos os colabora-

dores da área industrial. 

Para a equipe da área 

florestal, são fornecidos 

vales-refeição com valor 

suficiente para alimen-

tação durante o expe-

diente. Para as equipes 

de campo, a empresa 

disponibiliza refeição 

de qualidade no local de 

trabalho.

Cesta básica de 
alimentos

Concedida a todos os 

colaboradores, em forma 

de vale alimentação, por 

meio do Programa de Ali-

mentação ao Trabalha-

dor – PAT.

Acordo Coletivo

Alcança os colaborado-

res, com cláusula espe-

cífica para os gestores. 

A empresa, em conjunto 

com os sindicatos repre-

sentantes dos colabo-

radores, busca estar 

alinhada às práticas de 

mercado.

Health and Dental Plan

Employees and their 

legal dependents have 

medical and hospital 

coverage nationwide. The 

company bears most of 

the costs arising from 

consultations, examina-

tions, admissions and 

other medical and dental 

procedures.

Profit-sharing 
program

Encourages and rewards 

employees’ performance 

for the achievement 

of annual operational 

goals depending on the 

team’s effort and coop-

eration. The evaluation 

and reward criteria are 

determined by a com-

mittee comprised of 

members elected by the 

employees, company’s 

representatives and a 

representative of the 

employees’ labor union.

Collective life 
insurance

It covers the employees 

and their legal depen-

dents, with low costs. 

Burial assistance is 

included.

Planos de assistências 
médica e odontológica

Têm cobertura médica 

e hospitalar em âmbito 

nacional para todos os 

colaboradores e seus de-

pendentes legais. A em-

presa arca com a maior 

parte das despesas com 

consultas, exames, inte-

rnações e outros pro-

cedimentos médicos e 

odontológicos.

Programa de 
Participação 

nos Resultados

Estimula e premia o de-

sempenho dos colabora-

dores para o cumprimen-

to de metas operacionais 

anuais que dependem 

do esforço e cooperação 

da equipe. Os critérios 

de avaliação e premia-

ção são estabelecidos por 

um comitê composto por 

membros eleitos pelos 

colaboradores, por repre-

sentantes da empresa e 

por um representante do 

sindicato da categoria dos 

colaboradores.

Seguro de vida
Coletivo

Alcança os colaboradores 

e seus dependentes legais, 

com custos reduzidos. In-

clui assistência funeral.
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Professional qualification

BSC/Copener has two training centers - one in 
the industrial area and the other in the forest-
ry area. These structures enable the realization of 
most of the qualifying events of our current and fu-
ture employees with comfort and suitable learning 
environment.

Training
G4-LA9

Compared to 2013, in 2014 BSC/Copener signifi-
cantly expanded the number of technical and safety 
training offered and staff trained. Last year, only in 
the industrial area, 945 training were offered against 
223 in 2013. The total number of participants in-
creased from 612 in 2013 to 1,744 the following year, 
almost three times the number of employees from 
the previous year. In the forestry area, the training 
reached 973 employees in 2014.

Qualificação profissional

A BSC/Copener possui dois centros de treinamento – um na 

área industrial e outro na florestal. Estas estruturas viabi-

lizam a realização da maioria dos eventos de qualificação 

de nossos atuais e futuros colaboradores, com conforto e 

em ambiente adequado ao aprendizado.

Treinamentos
G4-LA9

Em relação a 2013, a BSC/Copener ampliou consideravel-

mente os números de treinamentos técnicos e de segu-

rança oferecidos e de colaboradores treinados em 2014. No 

último ano, somente na área industrial, foram 945 treina-

mentos oferecidos contra 223, em 2013. O número total de 

participantes passou de 612, em 2013, para 1.744, no ano 

seguinte, praticamente o triplo de empregados em relação 

ao ano anterior. Na área florestal, os treinamentos alcan-

çaram 973 colaboradores em 2014. * Data 2013 unavailable
* Dados 2013 indisponíveis para a área florestal

2014

FORESTRY
AREA*

ÁREA FLORESTAL*

2013

INDUSTRIAL 
AREA

ÁREA INDUSTRIAL

2014

INDUSTRIAL 
AREA

ÁREA INDUSTRIAL

12,052
Total training hours
Total de horas treinadas

19.1
Total training hours by employee
Total de horas de treinamento por colaborador

109
Total security training
Total de treinamento de segurança

340
Total participants in security trainings
Total de participantes em treinamentos
de segurança

5,036
Hours security training
Horas em treinamentos de segurança

231
Total technical training
Total de treinamentos técnicos

5,803
Hours technical trainings
Horas em treinamentos técnicos

633
Total de participants in technical trainings
Total de participantes em treinamentos técnicos

18,171
Total training hours
Total de Horas Treinadas

27.1
Total training hours by employee
Total de Horas de Treinamento por Colaborador

114
Total security training
Total de treinamento de segurança

312
Total participants in security trainings
Total de participantes em treinamentos
de segurança

14,217
Hours security training
Horas em treinamentos de segurança

109
Total technical training
Total de  treinamentos técnicos

23,385
Total training hours
Total de horas treinadas

44.6
Total training hours by employee
Total de horas de treinamento por colaborador

552
Total security training
Total de treinamento de segurança

393
Total technical training
Total de  treinamentos técnicos

3,954
Hours technical trainings
Horas em treinamentos técnicos

10,612
Hours security training
Horas em treinamentos de segurança

12,773
Hours technical trainings
Horas em treinamentos técnicos

300
Total de participants in technical trainings
Total de participantes em treinamentos técnicos

987
Total participants in security trainings
Total de participantes em treinamentos
de segurança

757
Total de participants in technical trainings
Total de participantes em treinamentos técnicos
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Human rights

Last year, the company did not offer specific training 
on issues related to human rights. However, it initi-
ated a Continuing Education Program aimed at its 
Asset Protection team. The program includes lec-
tures, dynamic and practical activities that in their 
context address the respect to communities and 
their rights, the warmth and quality of the interper-
sonal relationship between professionals and resi-
dents. The program, which reaches about 30 com-
pany security officers, had activities throughout the 
past year, with the prospect of being kept in 2015. 

Direitos humanos

A empresa não realizou, no ano passado, treinamentos 

específicos sobre questões relativas a direitos humanos. 

No entanto, deu início a um Programa de Instrução Con-

tinuada voltada à sua equipe de Segurança Patrimonial. 

O programa conta com palestras, dinâmicas e ativida-

des práticas que tratam, no contexto de cada uma, do 

respeito às comunidades e aos seus direitos, da cordiali-

dade e da boa qualidade no relacionamento interpesso-

al dos profissionais com os moradores. O programa, que 

alcança cerca de 30 agentes de segurança da empresa, 

teve atividades ao longo de todo o ano passado, com a 

perspectiva de ser mantido ativo em 2015.

respect to 
communities and 

their rights, warmth 
and quality of the 

interperSonal 
relationShip 

Between 
professionals and 

residents. 

respeito às 
comunidades e 

aos seus direitos, 
Cordialidade e 

Boa qualidade no 
relaCionamento 

interpeSSoal doS 
profissionais Com 

oS moradores.

Young Apprentice Program

BSC/Copener keeps 57 participants in the Young Ap-
prentice Program, aimed to prepare talents for the 
labor market. In this project, the company works in 
partnership with CIEE (Centre for School-Company 
Integration) and Senai (National Industrial Appren-
ticeships Association). In 2014, a week was held 
dedicated to personal and professional develop-
ment of learners, addressing issues related to time 
management, financial education, personal mar-
keting and public speaking.

Trainee program

In its trainee program, the company has 34 employ-
ees working in industrial technical areas. In 2014, 
besides a 64-hour-integration program involving 
theoretical training activities about business, they 
made technical visits to forestry and industrial ar-
eas as well as participated in development of be-
havioral skills projects. Then they spent about six 
months in theoretical and practical training, ac-
cording to their departments.

People Management Program
G4-LA11

BSC uses the People Management Program to eval-
uate the performance of its employees. This pro-
gram aims to support the achievement of a coherent 
people development strategy with business goals. It 
is a method that aligns individual performance to 
the vision, mission and company objectives.

On the program two evaluation tools are used ac-
cording to the position:

 y Supervisor level and below: evaluates the 
behavioral aspect and goals are defined in the 
Profit-Sharing Program by a committee. The 
bonus payment for this group is made according 
to the achievement of goals;

 y  Level of experts and coordinators and above: 
evaluates the behavioral aspect and individual 

Programa Jovem Aprendiz

A BSC/Copener mantém 57 participantes do Progra-

ma Jovem Aprendiz, voltado a preparar talentos para 

o mercado de trabalho. Neste projeto, a empresa atua 

em parceria com Ciee (Centro de Integração Empre-

sa-Escola) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial). Em 2014, foi realizada uma semana 

dedicada ao aperfeiçoamento pessoal e profissional 

dos aprendizes, abordando temas ligados à gestão de 

tempo, educação financeira, marketing pessoal e como 

falar em público.

Programa de Trainee

Em seu Programa de trainee, a empresa possui 34 co-

laboradores atuando nas áreas técnicas industriais. Em 

2014, além de um programa de integração com dura-

ção total de 64 horas, envolvendo atividades de ca-

pacitação teórica sobre o negócio, eles fizeram visitas 

técnicas às áreas florestais e industriais bem como par-

ticiparam de projetos de desenvolvimento de compe-

tências comportamentais. Depois, permaneceram por 

cerca de seis meses em treinamentos teóricos e práti-

cos, de acordo com suas áreas de atuação.

Programa de Gestão de Pessoas
G4-LA11

A BSC utiliza o Programa de Gestão de Pessoas (PRP) 

para avaliar o desempenho de seus colaboradores. Este 

programa visa a apoiar a realização de uma estratégia 

de desenvolvimento de pessoas coerente com os obje-

tivos do negócio. Trata-se de um método que alinha o 

desempenho individual à visão, missão e os objetivos 

da companhia.

No programa, são utilizadas duas ferramentas de ava-

liação de acordo com o cargo: 

•	 Nível de supervisor e abaixo: avalia a parte 

comportamental e suas metas são definidas no 

Programa de Participação de Resultado pelo comitê. 

O pagamento do bônus para este grupo é feito de 

acordo com o atingimento das metas;

•	 Nível de especialistas e coordenadores acima: 
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Organizational climate

In 2014, BSC/Copener held an organizational climate 
survey among 1,134 employees – what represents 
almost 84% of the total of employees.

Developed in partnership with the consulting firm 
Hay Group, whose methodology assesses the de-
gree of effectiveness of employees, from the di-
mensions of Engagement and Organizational Sup-
port, the survey included 66 questions related to 
Quality and Customer Focus, Clarity and Direc-
tion, Engagement, Resources, Trust in leadership, 
Respect and Recognition, Organizational Support, 
Performance Management, Work, Structure and 
Processes, Autonomy & Empowerment, Training, 
Development Opportunities, Cooperation, Com-
pensation and Benefits.

The climate survey results were disseminated to 
employees at the end of 2014 and then further work 
has been done involving professionals from various 
departments of industrial and forestry units. Repre-
sentatives of all departments of the company were 
invited to form a discussion group to further deep-
ening of the points of improvement identified by the 
survey.

These employees have been heard and the outcome 
of the working groups were compiled and used in 
the preparation of an action plan aiming to reinforce 
the positive points highlighted during the research 
and improve dissatisfaction points. Some actions 
were described as short term and other medium 
and long term. The results of this action plan shall 
be disclosed in the Sustainability Report 2015.

Clima organizacional

Em 2014, a BSC/Copener realizou pesquisa de clima or-

ganizacional com a adesão de 1.134 colaboradores – o 

que representa quase 84% do total.

Desenvolvida em parceria com a consultoria Hay Group, 

cuja metodologia avalia o grau de efetividade dos co-

laboradores, a partir das dimensões de Engajamento 

e Suporte Organizacional, a pesquisa contou com 66 

questões ligadas aos fatores Qualidade e Foco no Clien-

te, Clareza e Direcionamento, Engajamento, Recursos, 

Confiança na liderança, Respeito e Reconhecimento, 

Suporte Organizacional, Gestão de Desempenho, Tra-

balho, Estrutura e Processos, Autonomia & Empode-

ramento, Treinamento, Oportunidades de Desenvolvi-

mento, Cooperação, Remuneração e Benefícios.

Os resultados da pesquisa de clima foram divulgados 

aos colaboradores no final de 2014 e, em seguida, um 

trabalho mais aprofundado foi feito envolvendo pro-

fissionais de diversas áreas das unidades industrial e 

florestal. Representantes de todos os departamentos 

da empresa foram convidados a formar um grupo de 

discussão para maior aprofundamento nos pontos de 

melhoria identificados pela pesquisa.

Esses colaboradores foram ouvidos e o resultado dos 

grupos de trabalho foram compilados e utilizados na 

elaboração de um plano de ação com o objetivo de re-

forçar os pontos positivos apontados ao longo da pes-

quisa e melhorar os pontos de insatisfação. Algumas 

ações foram qualificadas como de curto e outras de 

médio e longo prazo. Os resultados deste plano de ação 

deverão ser divulgados no Relatório de Sustentabili-

dade 2015.

Selection process and turn over

In 2014, 316 selection processes were performed at 
BSC/Copener, 259 external and 57 internal recruit-
ments. Despite the lower number of employees re-
positioned in staff through internal selections, the 
company prioritizes the provision of internal vacan-
cies to internal employees. The decision to seek out 
talent of its workforce is taken only when it does 
not have the internal staff prepared to assume the 
available positions.

In 2014, BSC/Copener showed a turnover of 14.5% 
in the industrial area. The rate was less than in 2013, 
when the recorded rate was 16.6%. In the forestry 
area, the turnover in 2014 was 2.2%.

Processos seletivos e turn over

Em 2014, foram realizados 316 processos seletivos na BSC/

Copener, sendo 259 externos e 57 recrutamentos internos. 

Apesar da menor quantidade de colaboradores reposicio-

nados no quadro de pessoal por meio de seleções internas, 

a empresa prioriza a oferta de vagas internas aos colabo-

radores. A opção por buscar talentos fora de seu quadro 

funcional se dá somente quando ela não possui ainda os 

profissionais internos preparados para assumir as posi-

ções disponíveis.

Em 2014, a BSC/Copener apresentou uma taxa de rotati-

vidade (entrada e saída de pessoas da empresa, ou turn 

over) de 14,5% na área industrial. A taxa foi menor do que 

em 2013, quando o índice registrado foi de 16,6%. Na área 

florestal, o turn over em 2014 foi de 2,2%. 

goals are set based on the company’s Balanced 
Scorecard. The bonus payment for this group 
is based on the company’s bottom line x 
achievement of individual goals.

avalia a parte comportamental e são definidas 

metas individuais baseadas no Balanced Scorecard 

da companhia. O pagamento do bônus para 

este grupo é baseado no resultado da empresa x 

atingimento das metas individuais. 
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Disability Employment Policy

BSC/Copener complies with the legislation regard-
ing the employment of people with special needs. 
The company has 66 professionals - 36 men and 30 
women - in this condition, six visually impaired, six 
intellectually, five deaf and 49 physically disabled.

Relationship with labor unions
G4-LA4

BSC/Copener ensures its employees to decide 
whether they join the labor unions, whathever 
union they chose, depending on the training and 
performance of each category of employee.

BSC/Copener negotiates with unions, issues re-
garding shift arrangements, collective bargaining, 
administrative calendar, Profit Sharing Program and 
other specific demands from the employees.

Union representatives are part of a joint commit-
tee, consisting of up to three representatives from 
each side - company and the union - with the duty 
to assess, interpret and ensure the implementation 
of the clauses of the collective labor contract. This 
committee is called upon whenever required by any 
of its members, taking notice of issues to be ad-
dressed and meeting in no later than five working 
days to solve the issue.

Portadores de Necessidades Especiais

A BSC/Copener cumpre a legislação quanto à contra-

tação de portadores de necessidades especiais. A em-

presa possui 66 profissionais – 36 homens e 30 mu-

lheres - nesta condição, sendo seis deficientes visuais, 

seis deficientes intelectuais, cinco deficientes auditivos 

e 49 portadores de deficiência física.

Relacionamento com sindicatos
G4-LA4

A BSC/Copener assegura aos seus colaboradores a li-

vre decisão de se associarem a sindicatos trabalhistas, 

sejam eles do próprio setor ou de classes diversas, a 

depender da formação e categoria de atuação de cada 

colaborador.

A BSC/Copener negocia com representantes dos sindi-

catos acordos de turno, de data-base, calendário ad-

ministrativo, recompensas do Programa de Participa-

ção nos Resultados (PPR) e outras demandas pontuais 

oriundas dos colaboradores.

Representantes do sindicato integram uma comissão 

paritária, composta por até três representantes de cada 

parte - empresa e sindicato - formada com as atribui-

ções de avaliar, interpretar e zelar pela aplicação das 

cláusulas do contrato coletivo de trabalho dos colabo-

radores. Essa comissão é instada sempre que convo-

cada por uma das partes da comissão, tomando co-

nhecimento dos assuntos a serem tratados e reunindo 

no prazo máximo de cinco dias úteis para solucionar 

a questão.

Health and safety at work
 G4-LA5; G4-LA6; G4-LA8; G4-11

The BSC/Copener obtained positive results in safety 
performance in 2014 by reducing the number of lost 
time accidents when compared with previous years. 
We celebrate this year, two record periods without 
accident leave involving our own staff, 367 days in 
the industrial area and 356 in forestry area.

Saúde e segurança no trabalho
 G4-LA5; G4-LA6; G4-LA8; G4-11

A BSC/Copener obteve resultados positivos no desem-

penho de segurança em 2014 com a redução do núme-

ro de acidentes com e sem afastamento, em relação 

aos anos anteriores. Comemoramos, neste ano, dois 

recordes de períodos sem acidentes com afastamento 

envolvendo colaboradores próprios. Foram 367 dias na 

área industrial e 356 na florestal.

Year / Ano

Frequency rate / 
Taxa de frequência

Number of accidents / 
Quantidade de acidentes

BSC COPENER BSC COPENER

leave / no leave
CAF / SAF

leave / no leave
CAF / SAF

leave / no leave
CAF / SAF

leave / no leave
CAF / SAF

2014 1.18 / 4.12 0.6 / 5.2 2 / 7 1 / 8

2013 0.60 / 9.50 2.14 / 4.02 1 / 15 3 / 5

Frequency rate (FR) = number of accidents x 1,000,000/man-hours worked in total.
Taxa de frequência (TF) = nº de acidentes x 1.000.000/total de homem hora trabalhada.
Legenda: CAF (acidentes com afastamento)   |   SAF (acidentes sem afastamento)

All events are analyzed and investigated by a com-
mittee, according to the internal procedures of the 
company.

This performance is due to a number of initiatives 
such as: behavioral audits, revision of the reporting 
and accident investigation procedures, work per-
mit audits and monthly meetings with contractors 
to assess safety indicators. Besides these initiatives, 
it is worth to mention the different internal safe-
ty awareness campaigns, as well as the realization 
of Daily Safety Dialogue, which addresses issues of 
extreme importance and contributes to the smooth 
progress of the work.

There were no reports of cases of occupational ill-
ness and absenteeism rate was less than 1% both in 
forestry and in industrial areas. There was no record 
of deaths among our own staff and outsourced em-
ployees in the exercise of their activities.

Todas as ocorrências são analisadas e investigadas por 

uma comissão, de acordo com os procedimentos inter-

nos da empresa.

Esse desempenho se deve a um conjunto de iniciativas 

como: realização de auditorias comportamentais, re-

visão do procedimento de comunicação e investigação 

de acidente, implantação das auditorias de permissão 

de trabalho (PT) e realização de reuniões mensais com 

empresas contratadas para avaliação dos indicadores 

de segurança. A isso se somam diversas campanhas in-

ternas de conscientização para segurança no trabalho, 

assim como a realização do Diálogo Diário de Segu-

rança (DDS), que aborda temas de extrema relevância 

e que contribuem com o bom andamento do trabalho.

Não houve registro de casos de doença ocupacional 

e a taxa de absenteísmo foi menor que 1% tanto na 

área florestal quanto na industrial. Também não hou-

ve registro de óbitos entre os colaboradores próprios 

e terceirizados da BSC no exercício de suas atividades.
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Employees participate directly or are represented 
by committees such as CIPA (Internal Commission 
for Accident Prevention) or CIPATR (Internal Com-
mission for Accident Prevention of Rural Worker), 
Coergo (Ergonomics Committee) and team of audi-
tors of Behavioral Audit Program and Permission to 
Work Program. The direct involvement corresponds 
to 10% of the workforce.

The Collective Bargaining Agreement signed be-
tween the company and employees contains spe-
cific clauses to health and safety issues that are 
strictly followed by BSC/Copener in the manage-
ment of 100% of its staff.

BSC/Copener strives to apply the best practices of 
recognition, evaluation and control of occupational 
hazards and accidents among its employees, caring 
for their health and physical integrity.

The company provides medical assessments and 
tests that exceed the legal requirements of the pe-
riodic health examination. In addition, it works per-
manently in the prevention of occupational acci-
dents and diseases that can affect work and family 
life of its staff.

The staff of the Occupational Safety sector also con-
ducts periodic inspections in contractors in order 
to verify compliance with labor and social security 
laws, internal procedures and standards, monitor-
ing their PPRA, PCMSO and LTCAT. It also performs 
statistical monitoring, offers emergency drills and 
integration training for everyone involved in the 
productive process. All employees of the forestry 
and industrial areas receive free personal protec-
tive equipment.

The company also maintains a system of records of 
accidents and incidents, continuously analyzing the 
data in order that the safety performance of its em-
ployees can improve.

Os colaboradores participam diretamente ou são re-

presentados por comitês como a Cipa (Comissão In-

terna de Prevenção de Acidentes) ou CipatR (Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalhador Ru-

ral), Coergo (Comitê de Ergonomia) e equipe de audito-

res dos Programas de Auditoria Comportamental e de 

Permissão para Trabalho. O envolvimento direto cor-

responde a 10% da força de trabalho.

O Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a empre-

sa e os colaboradores contém cláusulas específicas a 

assuntos de saúde e segurança que são rigorosamente 

seguidas pela BSC/Copener na gestão de 100% de seu 

quadro de pessoal.

A BSC/Copener se esforça por aplicar as melhores prá-

ticas de reconhecimento, avaliação e controle dos ris-

cos ocupacionais e acidentes entre seus colaboradores, 

zelando pela sua integridade física e saúde.

A empresa disponibiliza avaliações médicas e exames 

que superam as exigências legais do exame periódi-

co de saúde. Além disso, trabalha permanentemente 

na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais 

que possam afetar a vida profissional e familiar de seu 

pessoal.

A equipe do setor de Segurança do Trabalho realiza ins-

peções periódicas também nas empresas prestadoras 

de serviços a fim de verificar o cumprimento das le-

gislações trabalhista e previdenciária, procedimentos 

e normas internas, monitoramento do PPRA, PCMSO e 

LTCAT das contratadas, acompanhamento estatísticos, 

simulados de emergência e treinamento de Integra-

ção para todos os envolvidos no processo produtivo. 

Todos os colaboradores das áreas florestal e industrial 

recebem gratuitamente equipamentos de proteção 

individual.

A empresa também mantém um sistema de registros 

de acidentes e incidentes, analisando continuamente 

os dados para que se possa melhorar o desempenho de 

segurança de seus colaboradores.

 HealtH campaigns

In order to encourage the adoption of healthy life-
style practices among its employees, the company 
conducts permanently campaigns and interven-
tions that reach all sectors. In addition, since 2012, 
we have propagated in our internal communication 
channels all campaigns conducted by the Ministry 
of Health and adhered to some of the safety cam-
paigns led by Cofic (Camaçari Industrial Develop-
ment Committee).

In 2014, issues such as HPV vaccination, influenza, 
measles and polio, prevention of tuberculosis, lep-
rosy, AIDS and breast and prostate cancers, diabetes, 
dengue and chikungunya, smoke risks, encourage-
ment of breastfeeding, donation of organs and blood 
and physical activity were subjects to discussion.

 CAmpAnhAs de sAúde

Com vistas a estimular a adoção de práticas de vida 

saudáveis entre seus colaboradores, a empresa reali-

za, permanentemente, campanhas e intervenções pró-

prias que alcançam todos os seus setores. Além disso, 

desde 2012, veiculamos em nossos canais de comu-

nicação interna todas as campanhas realizadas pelo 

Ministério da Saúde e aderimos a algumas das cam-

panhas de segurança lideradas pelo Cofic (Comitê de 

Fomento Industrial de Camaçari).

Em 2014, foram trabalhados temas como vacinação 

contra HPV, gripe, sarampo e paralisia infantil, preven-

ção à tuberculose, hanseníase, aids e aos cânceres de 

mama e próstata, ao diabetes, à dengue e chikungunya, 

riscos do fumo e de estímulo à amamentação, à doa-

ção de órgãos e sangue e à prática de atividades físicas.

 pHysical activity in tHe workplace

Teams of forestry daily participate in a physical activ-
ity session. The sessions take place in the workplace 
with activities adapted to the professional practice 
of each sector. To ensure the permanent presence of 
qualified person to lead the sessions, the company 
ergonomist enables multipliers to lead them.

Besides that, the physiotherapist perform posture 
and flexibility assessments on staff members of the 
administrative and operational areas, in order to 
raise awareness and correct inadequate and bad 
posture. On these occasions, the employees receive 
guidelines and postural tips to be performed both 
during labor and home activities. In addition, train-
ing is offered, among other things, on loading and 
handling loads correctly and ergonomics in general.

 GinásTiCA lAborAl e bliTz posTurAl

As equipes da área florestal praticam ginástica labo-

ral diariamente. As sessões acontecem nos respectivos 

locais de trabalho com atividades adaptadas à prática 

profissional de cada setor. Para assegurar a presença 

permanente de pessoa capacitada para conduzir a gi-

nástica, o ergonomista da empresa capacita multipli-

cadores para liderar as sessões.

Além da ginástica, o Fisioterapeuta realiza blitz pos-

tural nas áreas administrativas e operacionais, com o 

objetivo de conscientizar e corrigir posturas inadequa-

das e viciosas. Nestas ocasiões, são passadas também 

orientações e dicas posturais para serem reproduzidas 

tanto durante a atividade laboral quanto nas ativida-

des do lar. Complementarmente, são oferecidos treina-

mentos, dentre outros assuntos, sobre carregamento e 

manuseio de cargas de forma correta e de ergonomia 

de uma forma geral.
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 G4-24

Characterization  
of communities 

F orest management of BSC/Copener in-
fluence directly or indirectly a region in-
habited by 604,025 people (source: IBGE, 
2010), being Alagoinhas the municipality 

which has the largest population (141,949) and Ita-
nagra the fewer residents (7598). 62.4% of the total 
population lives in urban areas and 37.6% in rural 
areas, percentage higher than that of the State of 
Bahia (27.9%) and Brazil (15.7%).

Among the economic activities in the region, live-
stock is still the one that uses more agricultural area 
in Bahia, occupying 57.6% of the area of farms. In 
the areas of influence of BSC/Copener this index is 
44%. The area of planted forests is 19.2% of the total 
area of farms and the percentage dedicated to the 
permanent and temporary crops is approximately 
33%, and to native forests of 5.5%, higher than the 
average Bahia, 3.3%. Thus, silviculture is not a pre-
dominant activity in the region. Livestock and tem-
porary and permanent crops occupy larger areas.

Caracterização 
das comunidades

O manejo florestal da BSC/Copener influencia direta ou 

indiretamente uma região habitada por 604.025 pes-

soas (fonte: IBGE, 2010), sendo o município de Alagoi-

nhas o que possui maior população (141.949) e o de 

Itanagra o que conta com menor número de moradores 

(7.598). Do total da população, 62,4% vivem na zona 

urbana e 37,6% na zona rural, percentual superior ao 

da Bahia (27,9%) e do Brasil (15,7%).

Dentre as atividades econômicas desenvolvidas na re-

gião, a pecuária ainda é a que mais utiliza área agríco-

la na Bahia, ocupando 57,6% da área dos estabeleci-

mentos rurais. Nas áreas de influência da BSC/Copener 

esse índice é de 44%. Já a área de florestas plantadas 

é de 19,2% da área total dos estabelecimentos rurais 

e o percentual dedicado à área com lavouras perma-

nentes e temporárias é de aproximadamente 33%, e 

de florestas nativas de 5,5%, superior à média baiana, 

de 3,3%. Dessa forma, a silvicultura não é atividade 

predominante na região. A pecuária e as lavouras per-

manentes e temporárias ocupam área mais extensa.
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Considering as economically active population peo-
ple between 15 and 59 years old, the region has a 
total of 369,603 people, and only 56,837 are con-
sidered self-employed, according to IBGE 2009 data, 
equivalent to 15.4% of the economically active lo-
cal population . The average salary in the region is 
two times the minimum wage, which can reach 4.5 
in Catu and 4.2 in Entre Rios. The lowest rates are 
found in Acajutiba, Aporá, Araçás, Ouriçangas and 
Rio Real, with only 1.5 minimum wages per month.

 Communities in the Company’s
area of influenCe

Since 2012, the company has worked hard to 
strengthen the relationship with the communi-
ties around its operations. For this, we structured a 
team of analysts and experts in social projects and 
community relations, which initiated the constant 
work and intense mapping and registration of all lo-
cations in the vicinity.

By the end of 2014, 258 communities were mapped 
and registered belonging to 21 municipalities in the 
area under the influence of the company, with which 
it develops a steady dialogue work and a building 
partnership relationship. All of them were included 
in the social map of the company, received the visit 
of the Relationship with Communities team for reg-
istration with specific characteristics and GPS pick-
up point for inclusion in the operational map.

So the company has an ongoing work with these 
communities within the programs that integrate 
its Social Responsibility Policy. All projects and oth-
er partnerships are built together from a trans-
parent and constant dialogue with local people to 
verify their main demands and discuss ways to de-
velop joint actions that bring positive results for 
communities.

Considerando como população economicamente ativa 

as pessoas entre 15 e 59 anos, a região apresenta um 

total de 369.603 pessoas, das quais apenas 56.837 são 

consideradas assalariadas, de acordo com dados do 

IBGE 2009, o equivalente a 15,4% da população eco-

nomicamente ativa local. A média salarial da região é 

de dois salários mínimos mensais, que pode chegar a 

4,5 em Catu e 4,2 em Entre Rios. As menores médias são 

encontradas em Acajutiba, Aporá, Araçás, Ouriçangas e 

Rio Real, sendo de apenas 1,5 salário mínimo por mês.

 Comunidades na área de influênCia 
da empresa 

Desde 2012, a empresa tem trabalhado intensamente 

para estreitar o relacionamento com as comunidades 

vizinhas às suas operações. Para isso, foi estruturada 

uma equipe com analistas e especialistas em projetos 

sociais e relacionamento com comunidades, que deu 

início ao trabalho constante e intenso de mapeamento 

e cadastro de todas as localidades no entorno.

Até o final de 2014, foram mapeadas e cadastradas 258 

comunidades pertencentes aos 21 municípios da área 

sob influência da empresa, com as quais ela desenvol-

ve um trabalho de diálogo permanente e construção 

de relacionamento de parceria. Todas elas foram inse-

ridas no mapa social da empresa, receberam a visita 

da equipe de Relacionamento com Comunidades para 

preenchimento de cadastro com características espe-

cíficas e captação de ponto de GPS para inclusão no 

mapa operacional.

Assim, a empresa desenvolve um trabalho permanen-

te com estas comunidades dentro dos programas que 

integram sua Política de Responsabilidade Social. To-

dos os projetos e outras parcerias são construídos em 

conjunto a partir de um diálogo transparente e cons-

tante com a população local a fim de verificar suas 

principais demandas e discutir formas de desenvolver 

ações conjuntas que tragam resultados positivos para 

as comunidades.

 relationship with traditional
Communities

indigenous people

There are no data in the National Association for 
Indigenous Action (Anai) and the National Indian 
Foundation (Funai) on the existence of indigenous 
peoples in the municipalities of the area of influence 
of BSC/Copener.

former quilombo communities (Quilombolas)

Data from the Palmares Cultural Foundation point 
to the existence of 72 quilombolas communities 
in the area of influence of BSC/Copener. Of these, 
three were registered in 2014, one located in the 
municipality of Água Fria (Curral de Fora), one in 
Ouriçanguinhas (Bica) and one in Entre Rios (Mas-
sarandupió). The company has a permanent job to 
identify traditional communities. Besides periodi-
cally checking reviewing data from the Palmares 
Foundation, it also carries out visits to all communi-
ties and administers a specific questionnaire to un-
derstand the peculiar characteristics of each com-
munity that is considered traditional.

 relaCionamento Com  
Comunidades tradiCionais

Povos indígenas

Não constam no cadastro da Associação Nacional de 

Ação Indigenista (Anai) e Fundação Nacional do Índio 

(Funai) dados referentes à existência de povos indígenas 

nos municípios da área de influência da BSC/Copener.

Comunidades remanescentes  
de quilombos (Quilombolas)

Dados da Fundação Cultural Palmares apontam a exis-

tência de 72 comunidades quilombolas na área de in-

fluência da BSC/Copener. Destas, três foram cadastra-

das em 2014, sendo uma localizada no município de 

Água Fria (Curral de Fora), uma em Ouriçanguinhas 

(Bica) e uma em Entre Rios (Massarandupió). A empre-

sa tem um trabalho permanente de identificação de 

comunidades tradicionais. Além de consultar periodi-

camente a Fundação Palmares, também realiza visitas 

a todas as comunidades e aplica um questionário es-

pecífico para entender as características peculiares de 

cada comunidade considerada tradicional.

A empresA tem 
um trAbAlho 

permanente de 
identificAção 

de comunidAdes 
trAdicionAis. 

the compAny 
hAs A 

permanent 
job to identify 

trAditionAl 
communities. 
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Areas of special interest

In 2014, two new places of special interest were 
identified and marked: the chapel of Pau Ferro, in 
the municipality of Aporá, and a local of practice of 
African cults in Paraíso Project in Esplanada. Includ-
ing these places, there are eight areas of special in-
terest identified in the properties of the company. 
To identify areas of special interest, the company 
develops permanent dialogue with members and 
leaders of neighboring communities, to understand 
the customs and peculiarities of each place for peo-
ple who live nearby. After the identification and rec-
ognition as an area of particular social or cultural 
interest, the company includes these points in its 
operating plan and makes monitoring and improve-
ment actions, to allow people access these sites.

Customary rights and use rights

In the last three years BSC/Copener has been iden-
tifying areas of work that could present customary 
rights from a social point of view. By December 2014, 
it was not found any kind of actions or customs re-
peated over time, with or without the force of law, 
rights to access defined by the local customs and 
mutual agreements, or prescribed by other entities 
that may characterize customary rights and use.

High conservation 
value areas

BSC/Copener proceeded in 2014 to identify in the re-
gion potential forest areas that may be characterized 
as essential to meeting basic needs of local commu-
nities in social, cultural and environmental terms. 
Seven new high conservation value areas were iden-
tified in this year, totaling 10 of these areas.

Áreas de especial interesse

Em 2014, foram identificados e sinalizados dois novos 

pontos de especial interesse: a capela do Pau Ferro, no 

município de Aporá, e um local de prática de cultos afro, 

no projeto Paraíso, no município de Esplanada. Com es-

tas, já são oito áreas de especial interesse identificadas 

nas propriedades da empresa. Para identificar áreas de 

especial interesse, a empresa desenvolve o diálogo per-

manente com membros e lideranças das comunida-

des vizinhas, para entender os usos e peculiaridades de 

cada local para as pessoas que moram nas proximida-

des. Após a identificação e reconhecimento como área 

de especial interesse social ou cultural, a empresa inclui 

esses pontos em seu mapa operacional e faz ações de 

fiscalização e melhoria, a fim de que as pessoas per-

maneçam tendo acesso a esses locais.

Direitos costumários e direitos de uso

A BSC/Copener vem realizando, nos três últimos anos, 

um trabalho de identificação de áreas passíveis de 

apresentarem direitos costumários do ponto de vista 

social. Até dezembro de 2014, não foram encontra-

das quaisquer tipos de ações ou costumes, repetidos 

ao longo do tempo, com ou sem força de lei, direitos 

de acesso definidos pelos costumes locais e acordos 

mútuos ou prescritos por outras entidades que possam 

caracterizar direitos costumários e de uso.

Áreas de alto valor de conservação

A BSC/Copener deu prosseguimento, em 2014, aos 

trabalhos de identificação de áreas de florestas com 

potencial para serem caracterizadas como essenciais 

para suprir as necessidades básicas de comunidades 

locais em termos sociais, culturais e ambientais na re-

gião. Neste ano, foram identificadas sete novas áreas 

de alto valor de conservação, totalizando 10 AVCs. 

BSC/Copener Social 
Responsibility Policy 
G4-SO1, G4-15

The overall objective of BSC/Copener Social Re-
sponsibility Policy, introduced in 2013, is “promot-
ing business with respect for the environment and 
supporting social and economic development of 
communities through ongoing dialogue and en-
couraging education, agribusiness, associations, 
employment and income in the surroundings of the 
management unit of the company.”

 speCifiC objeCtives of the soCial 
responsibility poliCy

 y To establish perennial bonds of commitment, 
trust and reciprocity between BSC/Copener, 
communities and other stakeholders in the 
influence area of its forest management unit;

 y To promote the education as a fundamental value 
for social development, the employment and 
income opportunities and the preservation of the 
environment;

 y Strengthen local productive arrangements 
in order to contribute to improving the living 
conditions and the income of the social centers, 
including small producers that are seen as 
neighbors and partners of BSC/Copener;

 y To consolidate the channels of dialogue and the 
building of partnerships in order to strengthen 
the participatory arrangements and the 
implementation of shared actions.

 y To develop actions and projects in communities 
where high conservation value attributes can 

Política de Responsabilidade 
Social da BSC/Copener
G4-SO1, G4-15

O objetivo geral da Política de Responsabilidade So-

cial da BSC/Copener, implantada em 2013, é “promover 

o negócio com respeito ao meio ambiente e apoio ao 

desenvolvimento social e econômico das comunidades 

por meio do diálogo permanente e incentivo à educa-

ção, agronegócios, associativismo, trabalho e renda no 

entorno da unidade de manejo da empresa”.

 objetivos espeCífiCos da polítiCa  
de responsabilidade soCial

•	 Estabelecer vínculos perenes de compromisso, 

confiança e reciprocidade entre a BSC/Copener, 

comunidades e demais partes interessadas na área 

de influência de sua unidade de manejo florestal;

•	 Promover a educação como um valor fundamental 

para o desenvolvimento social, a obtenção de 

emprego e renda, bem como para a preservação do 

meio ambiente;

•	 Fortalecer arranjos produtivos locais, de modo a 

contribuir para a melhoria nas condições de vida 

e renda dos núcleos sociais, incluindo agricultores 

familiares, acima de tudo percebidos como vizinhos 

e parceiros da BSC/Copener;

•	 Consolidar os canais de diálogo e a construção 

de parcerias, de modo a fortalecer os arranjos 

participativos e a implantação de ações 

compartilhadas.

•	 Desenvolver de forma conjunta ações e projetos 

em comunidades onde podem ser encontrados 
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be found, essential to their survival, in order to 
enable the maintenance and/or the increase of 
such values;

 y To develop and spread the principles, criteria 
and procedures for building partnerships 
between BSC/Copener and communities/other 
stakeholders.

 y To minimize risks to the forest enterprise;

 y To provide communities of all relevant 
information about the company’s activities 
in an objective, transparent and easy way of 
understanding;

 y To anticipate operational and reputational risks;

 y To generate innovation, considering key 
stakeholders’ views in order to map new 
opportunities and to include them to the 
strategic planning and business areas;

 y To identify key issues related to business 
sustainability strategy and assess the social, 
environmental and economic impacts resulting 
from implementation of the strategy through 
dialogue with stakeholders.

 y Maintain a registration system of demands and 
complaints, with clear mechanisms of responses 
to concerns and suggestions.

 y To strengthen the integration spaces of the 
company with the community;

 soCial indiCators

The monitored social indicators take into account 
the social aspects that could be impacted positive-
ly or negatively by the activities of the company. 
Some of these indicators are: way of life, culture of 
the population, the environment they live in, their 
perceptions and aspirations for the future.

atributos de alto valor de conservação, essenciais 

à sua sobrevivência, de modo a possibilitar a 

manutenção e/ou o aumento de tais valores;

•	 Definir e divulgar os princípios, critérios e 

procedimentos para a construção de parceiras 

entre a BSC/Copener e comunidades/demais partes 

interessadas.

•	 Minimizar os riscos para o empreendimento 

florestal;

•	 Munir as comunidades de todas as informações 

relevantes acerca das atividades da empresa, 

de forma objetiva, transparente e de fácil 

entendimento;

•	 Antecipar riscos operacionais e de reputação;

•	 Gerar inovação, considerando os pontos de vistas 

das partes interessadas chaves como forma de 

mapear novas oportunidades e agrega-las ao 

planejamento estratégico e de áreas de negócios;

•	 Identificar assuntos-chave relacionados à 

estratégia de sustentabilidade dos negócios 

e avaliar os impactos sociais, ambientais e 

econômicos decorrentes da execução da estratégia 

a partir do diálogo com as partes interessadas.

•	 Manter um sistema de registro de demandas e 

queixas, com mecanismos claros de respostas às 

preocupações e sugestões.

•	 Fortalecer os espaços de integração da empresa 

com a comunidade.

 indiCadores soCiais 

Os indicadores sociais monitorados levam em conta os 

aspectos sociais passíveis de serem impactados positi-

va ou negativamente pelas atividades da empresa. Al-

guns destes indicadores são: modo de vida das pesso-

as, a cultura da população, o ambiente em que vivem, 

suas percepções e aspirações em relação ao futuro.

Structural axis of the Social 
Responsibility Policy

Our Social Responsibility Policy is structured in five 
main areas of activity which include initiatives in the 
areas of education, entrepreneurship, agribusiness, 
permanent dialogue and qualified social demands, 
passing through these axis the association work.

Eixos estruturantes da Política 
de Responsabilidade Social

Nossa Política de Responsabilidade Social está es-

truturada em cinco eixos de atuação que englobam 

iniciativas nas áreas de educação, empreendedoris-

mo, agronegócios, diálogo permanente e demandas 

sociais qualificadas, perpassando por esses eixos o 

associativismo.

AXIS OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY - PROJECTS CARRIED OUT IN 2014
Eixos da Política de Responsabilidade Social - Projetos realizados em 2014

Meetings with the communities
Encontros com as comunidades

Relationship mobile unit 
Unidade móvel de relacionamento

Movie at the field
Projeto Cinema no Campo

Visiting program
Programa de visitas

Permanent
dialogue

Diálogo permanente

Treated according to the demand and 
the company’s ability to meet them

Tratadas de acordo com a demanda e com 
a capacidade da empresa em atendê-las

Qualified
social demands

Demandas sociais
qualificadas

Pedagogical Guidance Project
Projeto de Orientação 

Pedagógica

Social Mobilization for 
Education Project

Projeto de Mobilização
Social pela Educação

Environmental
Education Project 

Projeto de Educação Ambiental

Education
Educação

AXIS
Eixos

Soil fibers project
Projeto Fibras da Terra

Swallows
(Andorinhas) Project
Projeto Andorinhas

Support to Rural
Entrepreneurship 
Empreendedorismo Rural

Entrepreneurship
Empreendedorismo

Beekeeping Project
Projeto Apicultura

Agribusiness
Agronegócios
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 eduCational GuidanCe projeCt

It offers continuing education program in conjunc-
tion with educators (teachers, coordinators and 
school principals) orientated at qualified pedagogi-
cal guidance, strengthening practice in the class-
room and improving student’s learning outcomes. 
The company had already carried out a pilot project 
in 2013 in the municipality of Aporá, once this city 
is the one with the lowest education quality score 
of its area of operation. In 2014, the company part-
nered with the Chapada Institute for Education and 
Research, which conducted a diagnosis of the edu-
cational situation in the municipalities of Cardeal da 
Silva, Entre Rios, Inhambupe and Itanagra to build a 
rehabilitation project of the municipal education to 
be developed over the next year.

 projeto de orientação pedagógiCa

Trabalho de educação continuada junto aos educado-

res (professores, coordenadores e diretores de esco-

las) voltado para a orientação pedagógica qualificada, 

o fortalecimento da prática em sala de aula e a me-

lhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos. A 

empresa já havia realizado um projeto-piloto em 2013 

no município de Aporá por conta de ser o município 

de sua área de atuação com menor índice de qualida-

de da educação. Em 2014, a empresa firmou parceria 

com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, que 

realizou um diagnóstico da situação educacional nos 

municípios de Cardeal da Silva, Entre Rios, Inhambupe 

e Itanagra para, então, construir um projeto de requa-

lificação da educação municipal para ser desenvolvido 

ao longo do próximo ano.

As iniciativas de estímulo à educação implantadas 

pela BSC/Copener já trazem resultados significativos 

para as instituições públicas de ensino fundamen-

tal e médio da região de atuação da empresa. Espe-

cialmente focado nos educadores e gestores públicos 

de educação, o Programa Educar com Você engloba 

projetos de orientação pedagógica, mobilização social 

pela educação e educação ambiental, além de pro-

jetos que surgem de demandas sociais qualificadas 

relacionadas à educação e que são incorporados às 

ações da empresa.

education
educAção

t he initiatives to stimulate education imple-
mented by BSC/Copener already bring signif-
icant results for public institutions of primary 

and secondary education in the company’s oper-
ating region. Especially focused on educators and 
public education managers, the program “Teach 
with you” includes tutoring projects, social mobili-
zation for education and environmental education, 
as well as projects that arise from qualified social 
demands related to education and are incorporated 
into the actions of the company.

 environmental eduCation projeCt

It is also directed to educators, enabling them to 
act as environmental educators, addressing top-
ics relevant to the reality of the communities such 
as proper disposal of waste, conscious use of water 
and preservation of riparian forests.

The project that in 2013 focused on the students of 
the public school system, in 2014 gained new for-
mat and went to offer workshops having teachers 
as multipliers. In the second semester, in addition 
to the work with educators, a riparian forest recov-
ery task force was organized next to the quilombola 
communities, counting on support from local peo-
ple and representatives of civil society.

 projeto de eduCação ambiental

Também direcionado aos educadores, capacitando-os 

para atuarem como educadores ambientais, abordan-

do temas relevantes para a realidade das comunidades 

como correta destinação de resíduos, uso consciente 

da água e preservação das matas ciliares.

O projeto que em 2013 teve como foco os alunos da 

rede pública de ensino, em 2014 ganhou novo formato 

e passou a trabalhar em oficinas com os professores, 

enquanto agentes multiplicadores. No segundo semes-

tre, além do trabalho desenvolvido com os educado-

res, foi realizado um mutirão de recuperação de mata 

ciliar junto às comunidades quilombolas, com apoio 

da população local e representantes da sociedade civil.
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partiCipatinG teaChers
professores participantes177

eduCators of the projeCt partiCipants in the task forCe
educadores participantes do projeto  participantes do mutirão74 70
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 soCial mobilization 
for eduCation projeCt

It encourages the active participation of parents 
and other social actors in the school life of children 
and adolescents, in order to contribute to improving 
the education offered and the better performance 
of students in school.

The actions arise from social demands raised by the 
communities themselves and include stimulating 
the practice of sports and artistic activities, always 
linked to the good performance of students in the 
classroom. The first projects to be supported were 
the karate in the quilombola community of Cangu-
la in Alagoinhas, the jiu-jitsu in the municipality of 
Jandaíra and the Music at School Project in Aramari, 
all involving public school students.

286 students have benefited and about 1,000 in-
habitants involved.

 projeto de mobilização soCial 
pela eduCação

Incentiva a participação ativa de pais e outros agen-

tes sociais na vida escolar das crianças e adolescentes, 

no intuito de contribuir com a melhoria da educação 

oferecida e com o melhor rendimento dos alunos na 

escola. 

As ações surgem a partir de demandas sociais levan-

tadas pelas próprias comunidades e incluem estímulo 

à prática de atividades esportivas e artísticas, sempre 

vinculadas ao bom desempenho dos alunos na sala de 

aula. Os primeiros projetos a serem apoiados foram o 

de karatê, na comunidade quilombola do Cangula, em 

Alagoinhas e o de jiu-jitsu, no município de Jandaíra, 

além do Projeto Música na Escola, em Aramari, todos 

envolvendo estudantes da rede pública.

286 alunos beneficiados e cerca de 1.000 moradores 

envolvidos.
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 beekeepinG projeCt

Traditional partnership between BSC/Copener and 
beekeepers of the north coast and agreste region 
of Bahia, the Beekeeping Project is developed in all 
forest areas of the company and serves and as a 
source of pollen and nectar for honey production in 
the region. It is developed in partnership with bee-
keepers’ associations of 14 municipalities among 
the areas where the company has operations.

In 2013 and 2014, the company had a partnership 
with the University of the State of Bahia (Uneb) to 
develop a diagnosis of beekeeping in all municipali-
ties in our area of influence. The results were pre-
sented to beekeepers in workshops in the munici-
palities of Alagoinhas, Entre Rios and Rio Real. Based 
on the results and in a partnership with the universi-
ty and beekeepers, a suggestion of actions was de-
veloped to ensure the sustainability of the activity.

 projeto apiCultura

Parceria tradicional entre a BSC/Copener e os produto-

res apícolas do litoral norte e agreste baiano, o Projeto 

Apicultura se desenvolve em todas as áreas florestais 

da empresa e serve e como fonte de pólen e néctar para 

a produção de mel na região. É desenvolvido em parce-

ria com as associações de apicultores de 14 municípios 

inseridos nas áreas em que a empresa tem atuação.

Em 2013 e 2014, a empresa contou com a parceria da 

Universidade do Estado da Bahia (Uneb) para desen-

volver um diagnóstico da atividade apícola em todos os 

municípios da nossa área de influência. Os resultados 

foram apresentados aos apicultores em oficinas reali-

zadas nos municípios-polo de Alagoinhas, Entre Rios 

e Rio Real. Com base nos resultados, uma sugestão de 

ações foi elaborada em conjunto entre a universidade, 

os apicultores e a empresa para garantir a sustentabi-

lidade da atividade.

agribusiness
Agronegócios

b elieving in the power of agribusiness, BSC/
Copener invests in productive clusters that 
can represent new sources of revenue and 

add value to its forestry activity, multiplying the 
sustainable uses of native and planted forests.

Por acreditar na força do agronegócio, a BSC/Cope-

ner investe em arranjos produtivos que representem 

novas fontes de renda e possam agregar valor à sua 

atividade florestal, multiplicando os usos sustentáveis 

das florestas nativas e plantadas.
students have benefited inhabitants involved
alunos beneficiados moradores envolvidos 1,000286

partner beekeepers have benefited
apicultores parceiros beneficiados152
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A BSC/Copener incentiva as comunidades vizinhas a 

identificarem, em suas próprias comunidades, voca-

ções e potencialidades que representem oportunida-

des de emprego e renda que possam ser aproveitadas 

coletivamente. Para isso, a empresa articula parcerias 

e qualifica moradores para o aprimoramento dos pro-

dutos e o gerenciamento dos negócios.

entrepreneurship
empreendedorismo

b SC/Copener encourages local communi-
ties to identify in themselves, vocations 
and potentials that represent employment 

opportunities and income that may be harnessed 
collectively. For this, the company articulates part-
nerships and qualifies residents for the improve-
ment of products and the management of the 
business.

 fibers of the land 
(fibras da terra) projeCt

It involves artisans and collectors of piassava (a wa-
ter resistant fiber derived from local palms) and oth-
er raw materials such as vines, and offers access to 
courses that prepare the interested people to work, 
from the sustainable extraction and its processing 
to the development and improvement of products 
and their placement in the market.

The company has supported the project for a few 
years, allowing access of the artisans to the raw 
material within its areas. In 2014, the company 
supported the formation of a new group, involving 
craftsmen in the municipalities of Itanagra and Ara-
çás. BSC/Copener also partnered with Sebrae (Bra-
zilian Support Service to Micro and Small Compa-
nies) to offer consulting to new groups, contributing 
to the creation of a product line, pricing, marketing 
and other relevant actions for the sustainability of 
the business.

 projeto fibras da terra

Envolve artesãos e coletores de piaçava e outras maté-

rias-primas, como cipós, viabilizando o acesso a cur-

sos que preparam os interessados para atuarem des-

de a extração sustentável e seu beneficiamento, até o 

desenvolvimento e aprimoramento de produtos e sua 

comercialização.

Há alguns anos, a empresa apoia o projeto, liberan-

do o acesso das artesãs à matéria-prima dentro de 

suas áreas. Em 2014, a empresa apoiou a formação de 

um novo grupo, envolvendo artesãos dos municípios 

de Itanagra e Araçás. A BSC/Copener também firmou 

parceria com o Sebrae para oferecer consultoria aos 

novos grupos, contribuindo com a criação da linha de 

produtos, precificação, comercialização e outras ações 

de relevância para a sustentabilidade do negócio.

new artisans have benefited in 2014
novos artesãos beneficiados30
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 support for rural 
entrepreneurship
In 2014, BSC/Copener enabled the partici-
pation of new groups of residents in the ru-
ral communities in courses offered by Senar 
(National Rural Training Service) a great part-
ner of the project, that teaches how to pro-
duce jam, jellies and soft candies and how to 
process cassava derivatives. The participation 
was also extended to the families of employ-
ees who attended the bread and biscuit pro-
duction course.

 apoio ao empreendedorismo rural

Em 2014, a BSC/Copener viabilizou a participação 

de novas turmas de moradores de comunidades 

rurais nos cursos de produção de compotas, ge-

leias e doces pastosos e de produção de derivados 

de mandioca ministrados pelo Senar (Serviço Na-

cional de Aprendizagem Rural), grande parceiro do 

projeto, que se estendeu também às famílias dos 

colaboradores, participantes do curso de produção 

de pães e sequilhos.

 andorinhas (swallows) projeCt

An uniform plant called Projeto Andorinhas (Swal-
lows Project) was inaugurated in April 2014, 
equipped by BSC/Copener, that skilled the residents 
of headquarters and rural area of the municipal-
ity of Inhambupe to act as industrial seamstresses, 
producing uniforms for companies and handicrafts 
from recycling of fabrics, including work uniforms 
discarded by the employees of forest and industrial 
areas.

The project takes place in the city of Inhambupe in 
a warehouse belonging to BSC/Copener, which has 
been completely renovated and equipped to meet 
the project needs. Besides uniforms, the proj-
ect participants produce other crafts using fabric 
scraps and recycling old uniforms. In 2014, BSC/Co-
pener hired consultants from Sebrae to develop and 
implement the group’s business plan.

 projeto andorinhas

Inaugurada em abril de 2014, a fábrica de fardamentos 

Projeto Andorinhas foi equipada pela BSC/Copener, que 

ainda viabilizou a qualificação de moradoras da sede e 

zona rural do município de Inhambupe para atuarem 

como costureiras industriais, produzindo uniformes 

para empresas e peças artesanais a partir da recicla-

gem de tecidos, inclusive de fardamento de trabalho 

descartado pelos próprios colaboradores das áreas flo-

restais e industriais.

O projeto acontece no município de Inhambupe, em um 

galpão pertencente à BSC/Copener, que foi totalmente 

reformado e equipado para atender às necessidades 

do projeto. Além de fardamentos, as participantes do 

projeto confeccionam outros produtos artesanais com 

sobras de tecidos e reaproveitamento de fardamentos 

antigos. Em 2014, a BSC/Copener contratou a consul-

toria do Sebrae para desenvolver e implantar o plano 

de negócios do grupo produtivo.

new families have benefited
novas famílias beneficiadas75

seamstresses have benefited
costureiras beneficiadas40
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É comum em uma empresa que opera em mais de 20 

municípios que haja uma diversidade de demandas re-

lacionadas às peculiaridades de cada um. Assim, sem-

pre que possível e desde que as demandas representem 

oportunidades reais de benefícios à coletividade, a em-

presa procura contribuir para a realização de projetos 

que sejam coerentes com sua Política de Responsabi-

lidade Social.

Qualified 
social 

demands
demAndAs sociAis 

quAlificAdAs

i t is common for a company that operates in more 
than 20 municipalities that there is a diversity of 
demands related to the peculiarities of each mu-

nicipality. So whenever possible and since the de-
mands represent real opportunities to benefit the 
community, the company aims to contribute to the 
realization of projects that are consistent with its 
Social Responsibility Policy.

 (polo de Cidadania) Citizenship fair

BSC/Copener has participated in the Citizenship Fair 
since 2008 and did it again in 2014, which is a day of 
social action promoted by the Camaçari Industrial 
Development Committee (Cofic) in partnership with 
the Camaçari Government, the State Government 
and companies in the Camaçari Industrial Complex. 
The involved institutions provide the population 
services of public utility in different areas, as health, 
education, culture, citizenship, sport and leisure, 
among others.

In 2014, Citizenship Fair recorded 10,374 services 
that reached 4,899 people. In its stand, BSC/Co-
pener held recycling workshops with participants 
and offered them educational gifts.

 polo de Cidadania

Como faz desde 2008, a BSC/Copener participou do 

Polo de Cidadania 2014, que é um dia de ação social 

promovido pelo Comitê de Fomento Industrial de Ca-

maçari (Cofic) em parceria com a Prefeitura de Cama-

çari, o Governo da Bahia e empresas do Polo Industrial 

de Camaçari. As instituições envolvidas disponibilizam 

para a população serviços de utilidade pública nas 

áreas da saúde, educação, cultura, cidadania, esporte 

e lazer, dentre outras.

Em 2014, o Polo de Cidadania contabilizou 10.374 aten-

dimentos a 4.899 pessoas. Em seu stand, a BSC/Cope-

ner realizou oficinas de reciclagem com os participan-

tes e entregou brindes educativos.

 orGaniC Garden Creation

As part of a partnership with the Community As-
sociation of Rural Workers of Boa Vista and Places 
of Entre Rios, BSC/Copener gave 45 hours of trac-
tor use to prepare land for implementation of an or-
ganic garden in a rural community. In addition, the 
company made a road about 4 km long to enable 
the flow of future production.

 Criação de horta orgâniCa

Como parte de uma parceria com a Associação Comu-

nitária dos Trabalhadores Rurais de Boa Vista e Loca-

lidades de Entre Rios, a BSC/Copener cedeu 45 horas 

de trator para preparar um terreno para implantação 

de uma horta orgânica numa comunidade rural. Além 

disso, a empresa fez uma estrada de cerca de 4 km 

para viabilizar o escoamento da futura produção.

 traininG for development 
of soCial projeCts

BSC/Copener offered a training course in Develop-
ment of Social Projects and Fundraising to a group 
of 27 community leaders from 10 associations of 
Entre Rios. The content was orientated to guide on 
how to develop consistent projects with the social 
demands and meet the requirements of financing 
institutions.

 CapaCitação para elaboração 
de projetos soCiais

A BSC/Copener ofereceu um curso de Capacitação em 

Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos 

para um grupo de 27 líderes comunitários de 10 asso-

ciações de Entre Rios. O conteúdo foi voltado a orien-

tar sobre como desenvolver projetos coerentes com as 

demandas sociais e que atendam às exigências das 

instituições financiadoras.
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families have benefited
famílias beneficiadas16
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 seedlinG produCtion Course

In November, the company offered to the Imbé 
community, located between the cities of Entre 
Rios and Cardinal da Silva, a course of production of 
seeds of native plants, fruit trees, ornamental and 
exotic plants conducted by Coopermultas (Multidis-
ciplinary Cooperative Service Delivery). The course 
took 40 hours and included a technical visit to the 
company’s eucalyptus nursery.

 Curso de produção de mudas

Em novembro, a empresa ofereceu à comunidade do 

Imbé, entre os municípios de Entre Rios e Cardeal da 

Silva, um curso de produção de mudas nativas, frutí-

feras, ornamentais e exóticas conduzido pela Cooper-

multas (Cooperativa Multidisciplinar de Prestação de 

Serviços). O curso teve duração de 40 horas e incluiu 

uma visita técnica ao viveiro de mudas de eucalipto 

da empresa. 
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 industrial Center of entre rios

Called Entre Rios Business Ecoworld, the industrial 
park of the city began to be installed in 2014 in an 
area of 1 million square meters, at the BR-101 road, 
which belonged to BSC/Copener and that was ex-
propriated as part of an agreement signed between 
the company and the municipality to stimulate so-
cio-economic development of the region. About 50 
companies of various sizes and segments are ex-
pected to be installed at the local.

 polo industrial de entre rios

Batizado de EcoMundo Empresarial Entre Rios, o par-

que industrial do município começou a ser instalado 

em 2014 em uma área de 1 milhão de metros quadra-

dos, às margens da BR-101, que pertencia à BSC/Cope-

ner e que foi desapropriada como parte de um acordo 

firmado entre a empresa e o município para estimular 

o desenvolvimento socioeconômico da região. No lo-

cal, devem ser instaladas cerca de 50 empresas de di-

versos portes e segmentos.

A BSC/Copener tem convicção de que uma atuação que 

equilibre seus interesses com os das comunidades im-

pactadas por suas atividades deve primar pelo diálogo 

aberto e transparente entre as partes. Assim, mantém 

mecanismos de relacionamento permanentes que são 

amplamente divulgados, favorecendo o contato, em 

mão dupla, entre a empresa e os moradores da região 

onde ela realiza suas atividades florestais e industriais.

permanent 
dialogue

diálogo 
permAnente

b SC/Copener is convinced that a performance 
that balances its interests with those of the 
communities impacted by its activities must 

excel at open and transparent dialogue between 
the parties. Thus it keeps permanent relationship 
mechanisms that are widely disseminated, favoring 
a two-way contact, between the company and lo-
cal residents where the company carries out its for-
estry and industrial activities.

passoCiated benefited
associados beneficiados22

111110 SUSTAINABILITY REPORT • RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE • BSC | COPENER • 2014 External stakeholders • Partes interessadas externas



perm
an

en
t d

ialo
Gu

e / d
iálo

go
 perm

an
en

tepe
rm

an
en

t 
d

ia
lo

Gu
e 

/ 
d

iá
lo

go
 p

er
m

an
en

te

 meetinG with the Communities

G4-EN30

In 2014, BSC/Copener Relations with Communi-
ties team held 41 meetings “Diálogo com Comu-
nidades” (Dialogue with Communities) with lead-
ers and residents of the company’s influence region 
totaling 730 participants. 112 meetings were also 
held for spreading the management plan with 3,370 
participants.

In 2014, adding the Dialogue with Communities 
meetings and meetings for spreading the manage-
ment plan, there were 153 meetings with the par-
ticipation of about 4,100 people. These meetings are 
face to face networking opportunities for answering 
questions, identifying opportunities and demands, 
and a place to listen complaints and suggestions for 
the company improving its processes.

 enContro Com as Comunidades 

G4-EN30

Em 2014, a equipe de Relações com Comunidades da 

BSC/Copener realizou 41 reuniões de Diálogo com Co-

munidades com lideranças e moradores da região de 

influência da empresa totalizando 730 participantes. 

Foram realizados também 112 encontros para divulga-

ção do plano de manejo com 3.370 participantes.

Somando as reuniões de Diálogo com Comunidades e 

os encontros para divulgação do plano de manejo, to-

talizamos em 2014 153 encontros com a participação 

de aproximadamente 4.100 pessoas. Esses encontros 

são oportunidades de relacionamento face a face para 

o esclarecimento de dúvidas, identificação de oportu-

nidades e demandas, acolhimento de reclamações e 

sugestões para que a empresa possa aprimorar seus 

processos.

 projeto Cinema no Campo

Lançado em 2014, o Cinema no Campo proporciona aos 

moradores das comunidades rurais o acesso a sessões 

de exibição de filmes de qualidade, com temáticas re-

lacionadas à realidade desses locais. Sempre acompa-

nhadas do trabalho de psicólogos, as sessões gratuitas 

reúnem dezenas de pessoas em praças e outros locais 

públicos, levando, além de entretenimento, a oportu-

nidade de discutir temas de extrema relevância para 

as comunidades.

 movie at the field projeCt

Launched in 2014, Movie at the Field provides resi-
dents of rural communities access to quality cinema 
exhibition sessions, with topics related to the reality 
of these places. The free sessions, always accompa-
nied by the work of psychologists, attract dozens of 
people in squares and other public places, provid-
ing, besides entertainment, the opportunity to dis-
cuss topics of great relevance to communities.

 visitinG proGram

The company believes that direct contact between 
the communities and the technicians responsible 
for its processes is important for answering ques-
tions and for an accurate understanding of the 
details of our operations. Consequently it keeps a 
visiting program especially aimed to teachers, stu-
dents and other residents of its region of influence.

In addition to domestic visits, it organizes visits of 
the teams of the industrial area to the areas of for-
est operations, and visits of forest workers to the 
factory.

 programa de visitas

A empresa acredita que o contato direto das comuni-

dades com técnicos responsáveis pelos seus processos 

é importante para o esclarecimento de dúvidas e para 

a exata compreensão dos detalhes de nossas opera-

ções. Por isso, mantém um programa de visitas espe-

cialmente voltado aos professores, estudantes e de-

mais moradores de sua região de influência.

Além das visitas internas, a empresa promove visitas 

das equipes da área industrial à áreas de operações 

florestais, bem como dos trabalhadores florestais à 

fábrica.

external visitors internal visitors to the faCtory
visitantes externos visitantes internos à fábrica216 101

adults have partiCipated Children have partiCipated
adultos participantes crianças participantes3,5001,800
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Educational Guidance Project
Projeto de Orientação Pedagógica

Cardeal da Silva • Entre Rios
Inhambupe • Itanagra • Aporá

Environmental Education Project
Projeto de Educação Ambiental

Entre Rios • Inhambupe • Aporá
Cardeal da Silva • Itanagra (AAVC)  
Aramari 

Organic Garden Creation
Criação de Horta Orgânica

Entre Rios

Training for Development of Social Projects
Capacitação para Elaboração de Projetos Sociais

Entre Rios • Dias D’Ávila

COMPANY’S SOCIAL PROJECTS IN THE REGION
Projetos sociais da empresa na região

(Polo de Cidadania) Citizenship Fair
Polo de Cidadania

Camaçari

Support for Rural Entrepreneurship
Apoio ao Empreendedorismo Rural

Dias Dávila • Entre Rios • Camaçari 
Alagoinhas • Ouriçanguinhas • Água Fria

Beekeeping Project
Projeto Apicultura

Acajutiba • Água Fria • Alagoinhas 
Aporá • Aramari • Cardeal da Silva 
Conde • Entre Rios • Esplanada 
Inhambupe • Itanagra • Jandaíra
Olindina • Ouriçangas • Rio Real

Movie at the Field Project
Projeto Cinema no Campo

Olindina • Crisópolis • Rio Real
Jandaíra • Conde • Esplanada
Cardeal da Silva • Entre Rios
Itanagra • Araçás • Alagoinhas
Aramari • Inhambupe • Pojuca
Feira de Santana • Dias D’Ávila
São Sebastião do Passé • Catu

Social Mobilization for Education Project
Projeto de Mobilização Social pela Educação

comunidade quilombola do Cangula, em Alagoinhas
Jandaíra • Aramari

Seedling Production Course
Curso de Produção de Mudas

Entre Rios • Cardeal da Silva

Meeting with the Communities
Encontro com as Comunidades

All  • Todas

Industrial Center of Entre Rios
Polo Industrial de Entre Rios

Entre Rios

Fibers of the Land (Fibras da Terra) Project
Projeto Fibras da Terra

Itanagra • Entre Rios

Andorinhas (Swallows) Project
Projeto Andorinhas

Inhambupe

Jandaíra

SERGIPE

Esplanada

Acajutiba

Rio Real

Itapirucu

Crisópolis

Olindina

Cardeal da Silva
Entre Rios

Itanagra

Araçás

Dias D’Ávila

Camaçari

SALVADOR

BAHIA

BRAZIL
BRASIL

SOUTH AMERICA
AMÉRICA DO SUL

Mata de 
São João

Pojuca

São Sebastião
do Passé

Alagoinhas

Aramari

Ouriçangas

Água Fria

Inhambupe

Sátiro Dias

Aporá

Conde

CatuFeira de
Santana

Municipalities where 
company develops only 
social projects.
Municípios onde a empresa 
apenas desenvolve projetos 
sociais.

Municipalities where company 
has properties and develops 
social projects.
Municípios onde a empresa possui 
propriedades e desenvolve 
projetos sociais.
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 G4-9; G4-17; G4-EC1; G4-17

I n order to analyze business, we reproduce 
the consolidated financial statements of 
Bracell Limited SA, an organization that en-
compasses the Brazilian companies Bahia 

Specialty Cellulose and Copener Florestal.

Para fins de análise de negócios, reproduzimos as de-

monstrações financeiras da Bracell Limited S.A, or-

ganização que engloba no Brasil as empresas Bahia 

Specialty Cellulose e Copener Florestal.
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 Capital expenditure

The Group continued to maintain careful control 
over capital expenditure and to contain spending as 
planned during the year. In total, the Group made 
capital expenditures of US$ 92 million for the year 
ended December 31, 2014, compared to US$ 64 million 
in 2013. Of the US$ 92 million, US$ 43 million was spent 
in Brazil in forestry and reforestation assets and US $ 
49 million was spent on other capital expenditures.

 Despesa De capital

O Grupo continuou a exercer com cuidado o controle 

sobre a despesa de capital e a conter gastos conforme 

adequado durante o exercício. No total, o Grupo reali-

zou despesas de capital de US$ 92 milhões para o exer-

cício encerrado em 31 de dezembro de 2014, comparado 

a US$ 64 milhões, em 2013. Dos US$ 92 milhões, US$ 43 

milhões foram gastos no Brasil em ativos de floresta-

mento e reflorestamento e US$ 49 milhões foram gas-

tos em outras despesas de capital.

Financial Analysis

 Consolidated results

In December 2014, Sateri Holdings Limited SA com-
pleted the disposal of its VSF division (viscose sta-
ple fiber), and was renamed Bracell Limited SA, only 
trading DWP (dissolving wood pulp). Thus, the P&L 
figures presented below in relation to prior year have 
already been restated considering such a change in 
the organizational structure of the Group.

The Group’s revenue increased by 5%, from US$ 456 
million in 2013 to US$ 479 million for the year end-
ed on December 31, 2014, primarily due to the in-
crease in sales volume. As a result, gross profit in-
creased by 5% to US$ 179 million, with gross profit 
margin stable at 37%. The EBITDA result increased 
by 13% to US$ 200 million, and the EBITDA margin 
increased from 39% to 42%. Profit before income 
tax increased by 54% to US$55 million (2013: US$ 
36 million).

Cost of sales corresponds mainly to the cost of 
planting and harvesting of timber, chemicals and 
conversion costs, including energy costs, labor and 
depreciation. The Group’s cost of sales increased 
5% to US$ 300 million for the year ended on De-
cember 31, 2014, which remained proportional to 
revenue growth. Selling and distribution expenses 
decreased by 11%, from US$ 47 million in 2013 to 
US$ 41 million for the year ended on December 31, 
2014, mainly due to the Group’s efforts to reduce 
costs. Administrative expenses also declined these 
by 10% to US$ 45 million. The Group’s financial costs 
decreased from US$ 31 million in 2013 to US$ 24 mil-
lion for the year ended on December 31, 2014.

Análise Financeira

 ResultaDos consoliDaDos

Em dezembro de 2014, a Sateri Holdings Limited S.A. 

alienou sua divisão de VSF (fibra descontínua de visco-

se), e passou a apresentar-se como Bracell Limited S.A., 

negociando apenas DWP (polpa de madeira solúvel). 

Desta forma, os números apresentados a seguir, em re-

lação aos exercícios anteriores, foram reapresentados 

já levando em consideração tal mudança na estrutura 

organizacional do Grupo.

A receita do Grupo aumentou em 5%, de US$456 mi-

lhões, em 2013, para US$479 milhões para o exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2014, basicamente, 

devido ao aumento no volume de vendas. Como re-

sultado, o lucro bruto variou 5%, para US$179 milhões, 

com margem de lucro bruta estável em 37%. O resulta-

do EBITDA teve aumento de 13%, para US$200 milhões, 

e a margem de EBITDA cresceu de 39% para 43%. As-

sim, o lucro atribuível aos acionistas aumentou 12% 

de US$33 milhões, em 2013, para US$37 milhões, e a 

margem de lucro líquida aumentou de 7% para 8%.

O custo de vendas corresponde principalmente ao cus-

to de plantio e colheita de madeira, produtos químicos 

e custos de conversão, incluindo custos com energia, 

mão de obra e depreciação. O custo de vendas do Grupo 

aumentou 5%, para US$300 milhões, para o exercício 

encerrado em 31 de dezembro 2014, o qual se mante-

ve proporcional ao crescimento da receita. Despesas 

com vendas e distribuição diminuíram 13%, de US$47 

milhões em 2013 para US$41 milhões para o exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2014, principalmen-

te devido aos esforços do Grupo na redução de custos. 

Despesas administrativas também diminuíram, estas 

em 10%, para US$45 milhões. Os custos financeiros 

do Grupo diminuíram de US$31 milhões, em 2013, para 

US$24 milhões para o exercício encerrado em 31 de de-

zembro de 2014.

FinanCial summary - resumo das inFormações FinanCeiras

For the year ended 31 December 2014 / Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014

 2014

us$’000

2013
(restated)

us$’000

Consolidated inCome statement  
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO  

Revenue / Receita 478,718 455,511

Gross Profit / Lucro Bruto 178,773 170,066

Profit before income tax / Lucro antes do imposto 54,833 35,715

Profit for the year / Lucro para o exercício 15,343 30,268

profit/(loss) for the year attributable to:  
Lucro/Prejuízo para o exercício atribuível a: 

Owners of the Company / Proprietários da Empresa 15,380 30,478

Non-controlling interests / Participação minoritária (37) (210)

 15,343 30,268

Earnings per share (US$) / Ganhos por ação (US$) 0.01 0.01

Dividend per share (HK cents) / Dividendo por ação (HK centavos) 142.5 2.50

Consolidated statement oF FinanCial position  
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA

non-current assets / Ativo não circulante     

Forestation and reforestation assets 
Ativos de florestamento e reflorestamento

138,942 161,554

Property, plant and equipment / Imobilizado 983,888 1,737,909

Deferred income tax assets / Ativo fiscal diferido 13,438 46,947

Other non-current assets / Outros Ativos não circulantes 48,344 93,360

 1,184,612 2,039,770

Current assets - Ativo circulante     

Inventories / Estoques 80,177 180,954

Trade and other receivables / Contas comerciais e outras contas a receber 212,718 190,659

Bank balances and cash / Saldos bancários e caixa 100,955 166,046

 393,850 537,659
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GeNeRAL CONTeNT  / CONTeÚDOS PADRÃO GeRAiS

Content 
Conteúdo

indicator 
indicador

Page 
Pág.

Response 
Resposta

STRATeGY AND ANALYSiS  / ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4-1 Message from Director General

Mensagem do diretor-geral

ORGANiZATiONAL PROFiLe  / PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-3 Name of the Organization

Nome da organização

6

G4-4 Main brands, products and services

Principais marcas, produtos e serviços

23

G4-5 Headquarter Location

Localização da sede da organização

6, 22

G4-6 Number and name of the countries where it 
operates

Número e nome de países onde opera

6

G4-7 Legal form constituition

Natureza da propriedade e forma jurídica da 
organização

32

G4-8 Markets where the organization operates

Mercados em que a organização atua

56 gráfico

G4-9 Size of the organization

Porte da organização

5, 56, 
117

G4-10 Number of employees

Número de empregados

6, 77

G4-11 Percentage of employees covered by collective 
bargaining agreements

Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva

79, 89

G4-12 Organization’s supply chain

Cadeia de fornecedores da organização

37

G4-13 Significant changes (size, structure, shareholding)

Mudanças significativas  (porte, estrutura, parti-
cipação acionária)

21 Sateri Holding Group changed name 
to Bracell Limited.

Mudança do nome do grupo de Sateri 
Holding para Bracell Limited

G4-14 Organization’s approach or precautionary 
principle

Como adota abordagem ou princípio de 
precaução

35

GRI Index
Índice remissivo GRI

GeNeRAL CONTeNT  / CONTeÚDOS PADRÃO GeRAiS

Content 
Conteúdo

indicator 
indicador

Page 
Pág.

Response 
Resposta

G4-15 Externally developed economic, environmental, 
and social charters, principles, to address econo-
mic, environmental or social issues.

Cartas, princípios ou outras iniciativas desen-
volvidas externamente, de caráter econômico, 
ambiental ou social

27, 97

G4-16 Participation in associations 

Participação em associações

34

iDeNTiFieD MATeRiAL ASPeCTS AND LiMiTS / ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES 

G4-17 Entities included in the financial statements 

Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras

117

G4-18 Method used to define report content and limits 
of the aspects

Processo adotado para definir conteúdo do rela-
tório e limites dos aspectos

10

G4-19 Material aspects identified in the report content 
definition process.

Aspectos materiais identificados no processo de 
definição do conteúdo do relatório.

10

G4-20 Limits of each aspect within the organization.

Limite do aspecto dentro da organização.

G4-21 Limits of each aspect outside the organization.

Limite de cada aspecto fora da organização.

G4-22 Effect of any information changement provided in 
earlier reports.

Efeito de quaisquer reformulações de informa-
ções fornecidas em relatórios anteriores.

9

G4-23 Significant changes in the scope and limits of the 
aspect.

Alterações significativas em escopo e limites do 
aspecto.

None

não houve

STAKeHOLDeRS’ eNGAGeMeNT / ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the 
organization.

Lista de grupos de stakeholders engajados pela 
organização.

93

G4-25 Base used for identification and selection of 
stakeholders for engagement.

Base usada para identificação e seleção de 
stakeholders para engajamento.

10

G4-26 Approach adopted by the organization to engage 
stakeholders.

Abordagem adotada pela organização para en-
gajar stakeholders

G4-27 Key topics and concerns raised during the enga-
gement and measures taken to address topics.

Principais tópicos e preocupações levantadas 
durante o engajamento e medidas adotadas para 
abordar tópicos.
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SPeCiFiC CONTeNT  / CONTeÚDOS PADRÃO eSPeCÍFiCOS

Content 
Conteúdo

indicator 
indicador

Page 
Pág.

Response 
Resposta

iNFORMATiON ABOUT MANAGeMeNT APPROACH / INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA DE GESTÃO

G4-DMA Why is the aspect material? Impacts that make it 
material. 
Por que o aspecto é material? Impactos que o 
tornam material.

10

indicators for aspects  / Indicadores por aspectos

eCONOMiC  / ECONÔMICO

Economic performance / Desempenho econômico

G4-EC1 Direct economic value generated and  
distributed.

Valor econômico direto gerado e distribuído.

117

G4-EC3 Coverage of the Organization’s defined benefit 
pension plan obligations. 

Cobertura das obrigações previstas no plano de 
pensão de benefício definido da organização.

79

Market presence / Presença no mercado  

G4-EC5 Variation in the proportion of the lowest salary by 
gender compared to local minimum wage. 

Variação da proporção do salário mais baixo, 
discriminado por gênero, comparado ao salário 
mínimo local.

There are no BSC employees paid 
on the basis of minimum wage (R$ 
724.00 in 2014). This year, the lo-
west salary paid by the BSC was R $ 
1,114.19, or 53.89% higher than the 
local minimum wage. In BSC, 88 
employees received this minimum. 
In Copener, the minimum is 10,5% 
higher than the minimum wage and 
160 employees receive this salary. 

Não há na BSC colaboradores remu-
nerados com base em salário mínimo 
(R$ 724,00 em 2014). Neste ano, o 
menor salário pago pela BSC foi de R$ 
1.114,19, ou seja, 53,89% maior que 
o salário mínimo local. Na BSC, 88 
colaboradores receberam piso sa-
larial. Na Copener, o piso está 10,5% 
do salário mínimo e 160 funcionários 
recebem o piso.

G4-EC6 Proportion of members of senior management 
hired from the local community. 

Proporção de membros da alta direção contrata-
dos na comunidade local.

BSC / Copener has two hired ma-
nagers in the region, one in forestry 
unit and one in the industrial unit 

A BSC/Copener possui dois gerentes 
contratados em sua região de atua-
ção, sendo um na unidade florestal e 
um na industrial

GeNeRAL CONTeNT  / CONTeÚDOS PADRÃO GeRAiS

Content 
Conteúdo

indicator 
indicador

Page 
Pág.

Response 
Resposta

RePORT PROFiLe / PERFIL DO RELATÓRIO

G4-28 Reporting period.

Período coberto pelo relatório.

9

G4-29 Date of the most recent previous report.

Data do relatório anterior mais recente

9 December 2014

Dezembro de 2014

G4-30 Reporting Cycle

Ciclo de emissão de relatórios

9

G4-31 Contact for questions concerning the report

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

9, 43

G4-32 “Agreement” option.

Opção “de acordo”.

Essential Model - GRI - version G4

Modelo Essencial - GRI - versão G4

G4-33 Policy and practice adopted by the organization 
to submit the report to external verification.

Relate a política e prática adotadas pela orga-
nização para submeter o relatório à verificação 
externa.

There is no external verification.

Não há verificação externa

GOVeRNANCe / GOVERNANÇA

G4-34 Organization’s governance structure.

Estrutura de governança da organização.

25

eTHiCS AND iNTeGRiTY / ECCO

G4-56 Values, principles, standards and organizatio-
nal standards of behavior (codes of conduct and 
ethics).

Valores, princípios, padrões e normas de com-
portamento da organização (códigos de conduta 
e de ética).

26
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SPeCiFiC CONTeNT  / CONTeÚDOS PADRÃO eSPeCÍFiCOS

Content 
Conteúdo

indicator 
indicador

Page 
Pág.

Response 
Resposta

Indirect economic impacts / Impactos econômicos indiretos 

G4-EC7 Development and impact of infrastructure  
investments and provided services. 

Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos.

54 In 2014, BSC and Copener invested 
BRL$ 11.8 million on the construction 

and/or maintenance of more than 
203 km of forest roads to meet their 
own needs or third parties request. 

Em 2014, a BSC/Copener investiu 
R$ 11,8 milhões na construção e/ou 
manutenção de mais de 203 km de 

estradas florestais para atendimento 
de suas necessidades próprias ou por 

solicitação de terceiros.

G4-EC8 Significant indirect economic impacts and the 
extent of them. 

Impactos econômicos indiretos significativos e ex-
tensão dos impactos.

37, 77

Purchasing practices / Práticas de compra

G4-EC9 Proportion of expenses with local suppliers in 
important operational units.

Proporção de gastos com fornecedores locais em 
unidades operacionais importantes.

37

ENVIRONMENTAL / AMBIENTAL        

Materials / Materiais        

G4-EN2 Percentage of materials used from recycling.

Percentual de materiais usados provenientes de 
reciclagem

Not used.

Não utilizamos.

Power / Energia        

G4-EN3 Organization’s power consumption.

Consumo de energia dentro da organização.

58

G4-EN6 Reduction in energy consumption.

Redução do consumo de energia

58

Water / Água

G4-EN8 Total water withdrawal by source. 

Total de retirada de água por fonte.

65, 67

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdra-
wal of water.

Fontes hídricas significativamente afetadas por 
retirada de água.

65

Biodiversity / Biodiversidade

G4-EN13 Protected or restored habitats.

Habitats protegidos ou restaurados.

G4-EN14 Total number of species listed on the IUCN Red 
List.

Número total de espécies incluídas na lista verme-
lha da IUCN.

62, 63

Emissions / Emissões 

G4-EN15 Greenhouse gases direct emissions.

Emissões diretas de gases de efeito estufa.

72

SPeCiFiC CONTeNT  / CONTeÚDOS PADRÃO eSPeCÍFiCOS

Content 
Conteúdo

indicator 
indicador

Page 
Pág.

Response 
Resposta

G4-EN16 Indirect emissions of greenhouse gases from 
energy acquisition.

Emissões indiretas de gases de efeito estufa pro-
venientes da aquisição de energia.

72

G4-EN18 Intensity of greenhouse gas emission.

Intensidade de emissões de gases de efeito 
estufa.

72

Effluents and waste / Efluentes e resíduos

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination.

Descarte total de água, discriminado por  
qualidade e destinação.

66, 70

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal 
method. 

Peso total de resíduos, discriminado por tipo e 
método de disposição.

68

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported or 
treated waste considered hazardous. 

Peso de resíduos transportados, importados, ex-
portados ou tratados considerados perigosos.

69

Products and services / Produtos e serviços 

G4-EN27 The extension of the mitigation of environmental 
impacts of products and services.

Extensão da mitigação de impactos ambientais de 
produtos e serviços.

36

Conformity / Conformidade

G4-EN29 Monetary value of significant fines.

Valor monetário de multas significativas.

33

Transportation / Transportes

G4-EN30 Significant environmental impacts associated 
with the transport of goods or employees.

Impactos ambientais significativos decorrentes 
do transporte de produtos ou de empregados.

45, 54, 
57, 112

micro e encontros

General / Geral

G4-EN31 Total investments and spending on  
environmental protection.

Total de investimentos e gastos com  
proteção ambiental

R$ 28.660.257,16

Environmental assessment of suppliers / Avaliação ambiental de fornecedores

G4-EN32 Percentage of new suppliers selected based on 
environmental criteria.

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais.

None 

Não houve

G4-EN33 Negative environmental impacts in the supply 
chain.

Impactos ambientais negativos na cadeia de 
fornecedores.

Not measured 

Não medimos

Complaint mechanisms related to environmental impacts  
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais   
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SPeCiFiC CONTeNT  / CONTeÚDOS PADRÃO eSPeCÍFiCOS

Content 
Conteúdo

indicator 
indicador

Page 
Pág.

Response 
Resposta

G4-EN34 Number of complaints related to environmental 
impacts.

Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos ambientais.

44

SOCIAL

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK  / PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE  

Employ / Emprego 

G4-LA1 New hires and employee turnover by age group, 
gender and region.

Novas contratações de empregados e rotatividade 
por faixa etária, gênero e região.

77

G4-LA2 Benefits granted to full-time employees that 
are not provided to temporary or part-time 
employees.

Benefícios concedidos e empregados de tempo in-
tegral que não são oferecidos a empregados tem-
porários ou de regime de meio período.

79

Labor Relations / Relações Trabalhistas

G4-LA4 Minimum notice period regarding operational 
changes and whether they are specified in col-
lective agreements.

Prazo mínimo de notificação sobre mudanças ope-
racionais e se elas são especificadas em acordos de 
negociação coletiva.

88

Work Health and Safety / Saúde e Segurança no trabalho

G4-LA5 Percentage of workforce represented in formal 
health and safety committees, composed of em-
ployees from different hierarchical levels, which 
help monitor and guide health and safety progra-
ms at work.

Percentual da força de trabalho representada em 
comitês formais de saúde e segurança, compostos 
por empregados de diferentes níveis hierárquicos, 
que ajudam a monitorar e orientar programas de 
saúde e segurança no trabalho.

89

G4-LA6 Types and rates of injury, occupational diseases, 
lost days, absenteeism and number of work-re-
lated fatalities, by region and gender.

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e número de óbitos rela-
cionados ao trabalho, discriminados por região e 
gênero.

89

G4-LA8 Topics related to health and safety covered by 
formal agreements with unions.

Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por 
acordos formais com sindicatos.

89

Training and education / Treinamento e educação

G4-LA9 Average number of training hours per year per 
employee, by gender and job category.

Número médio de horas de treinamento por ano 
por empregado, discriminado por gênero e cate-
goria funcional.

82

SPeCiFiC CONTeNT  / CONTeÚDOS PADRÃO eSPeCÍFiCOS

Content 
Conteúdo

indicator 
indicador

Page 
Pág.

Response 
Resposta

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular per-
formance and career development feedback,  by 
gender and job category.

Percentual de empregados que recebem regular-
mente análises de desempenho e de desenvolvi-
mento de carreira, discriminado por gênero e ca-
tegoria funcional.

85

Diversity and equal opportunities / Diversidade e igualdade de oportunidades

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdo-
wn of employees per employee category.

Composição dos grupos responsáveis pela gover-
nança e discriminação de empregados por cate-
goria funcional.

25

Supplier Assessment on labor practices / Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas

G4-LA14 Percentage of new suppliers selected on labor 
practices criteria.

Percentual de novos fornecedores seleciona-
dos com base em critérios relativos a práticas 
trabalhistas.

38

G4-LA15 Potencial and real significant negative impacts 
for labor practices in the chain of suppliers and 
measures taken.

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
para as práticas trabalhistas na cadeia de fornece-
dores e medidas adotadas.

38

Mechanisms for complaints related to labor practices 
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas

HUMAN RIGHTS / DIREITOS HUMANOS 

Investments / Investimentos

G4-HR1 Total number and percentage of significant in-
vestment agreements and contracts that include 
human rights clauses.

Número total e percentual de acordos e contratos 
de investimentos significativos que incluem cláu-
sulas de direitos humanos.

38

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights 
policies and related procedures. 

Número total de horas de treinamento de empre-
gados em políticas de direitos humanos ou proce-
dimentos relacionados.

84

Non-discrimination / Não discriminação

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and 
corrective measures. 

Número total de casos de discriminação e  
medidas corretivas.

None 

Não houve

Freedom of association and collective bargaining / Liberdade de associação e negociação coletiva

G4-HR4 Operations and suppliers identified where the 
right to exercise freedom of association and col-
lective bargaining may be being violated. 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a ne-
gociação coletiva possa estar sendo violado.

None 

Não há
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Child labor / Trabalho infantil

G4-HR5 Operations and suppliers identified as  
presenting risk for the occurrence of child  
labor and measures taken.

Operações e fornecedores identificados como de 
risco para a ocorrência de casos de trabalho in-
fantil e medidas tomadas.

38 None 

Não houve

Compulsory or slave work / Trabalho forçado ou análogo ou escravo

G4-HR6 Operations and suppliers identified as presenting 
significant risk for the occurrence of forced labor 
or similar to slave labor. 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo.

38

Security Practices / Práticas de segurança

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in poli-
cies or procedures relative to human rights that 
are relevant to operations. 

Percentual do pessoal de segurança que recebeu 
treinamento nas políticas ou procedimentos da or-
ganização relativos a direitos humanos que sejam 
relevantes às operações.

100%

Indigenous rights / Direitos indígenas 

G4-HR8 Total number of cases of violation of indigenous 
and traditional peoples rights and actions taken. 

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas.

None. There are no indigenous people 
registered by FUNAI in the area of   in-
fluence of BSC / Copener. 

Não houve. Não há povos indígenas 
cadastrados pela FUNAI na área de 
influência da BSC/Copener.

Evaluation / Avaliação        

G4-HR9 Total number and percentage of operations sub-
jected to analyzes or evaluations of human rights 
related impacts.

Número total e percentual de operações  
submetidas a análises ou avaliações de  
direitos humanos de impactos relacionados.

38

Supplier evaluation concerning Human Rights / Avaliação de fornecedores em direitos humanos

G4-HR10 Percentage of new suppliers selected based on 
human rights criteria. 

Percentual de novos fornecedores seleciona-
dos com base em critérios relacionados a direitos 
humanos.

37

G4-HR11 Real and potential significant negative impacts on 
human rights in the chain of suppliers and mea-
sures taken.

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas.

None 

Não houve
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Mechanisms for complaints related to human rights  
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a direitos humanos 

G4-HR12 Number of complaints and grievances related to 
impacts on human rights.

Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos em direitos humanos.

None

Não houve

SOCIETY / SOCIEDADE

Local communities / Comunidades locais

G4-SO1 Percentage of operations with implemented pro-
grams of local community engagement, impact 
assessment and local development. 

Percentual de operações com programas im-
plantados de engajamento da comunidade lo-
cal, avaliação de impactos e desenvolvimento lo-
cal. 

93

Fighting corruption / Combate à corrupção

G4-SO4 Policies and anti-corruption procedures: com-
munication and training.

Comunicação e treinamento em políticas e proce-
dimentos de combate à corrupção.

32

G4-SO5 Confirmed cases of corruption and actions taken. 

Casos confirmados de corrupção e medidas 
tomadas.

None

Não houve

Unfair competition / Concorrência desleal

G4-SO7 Total number of lawsuits by unfair competi-
tion, trust and monopoly practices and their 
outcomes. 

Número total de ações judiciais movidas por con-
corrência desleal, práticas de truste e monopólio e 
seus resultados.

32

Conformity / Conformidade

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary penalties due to non-
compliance with laws and regulations. 

Valor monetário de multas significativas e nú-
mero total de sanções não monetárias aplicadas 
em decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos.

32

Supplier Assessment on impacts on society / Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade
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G4-SO9 Percentage of new suppliers selected on criteria 
relating to impact on society. 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Mechanisms for complaints related to impacts on society  
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade

G4-SO11 Number of complaints related to impacts on so-
ciety registered, processed and solved.

Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas 
e solucionadas.

44

PRODUCT LIABILITY / RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Customer health and safety / Saúde e segurança do cliente

G4-PR1 Percentage of significant categories of products 
and services that undergo evaluation in terms 
of impacts on health and safety, in order to seek 
improvements. 

Percentual das categorias de produtos e serviços 
significativas para as quais são avaliados impactos 
na saúde e segurança buscando melhorias.

36

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes related to 
the impacts of products and services on health 
and safety during their life cycle. 

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relaciona-
dos aos impactos causados por produtos e ser-
viços na saúde e segurança durante seu ciclo de 
vida. 

36

Products and services labeling / Rotulagem de produtos e serviços

G4-PR3 Type of information on products and services 
required by the organization’s procedures con-
cerning information and labeling of products and 
services. 

Tipo de informações sobre produtos e serviços exi-
gidas pelos procedimentos da organização refe-
rentes a informações e rotulagem de produtos e 
serviços.

Product labeling is described in the 
BSC internal procedures. There is no 
specific requirement for customer 
labeling. Requirements on labeling 
are defined in the CERFLOR standard 
when the company decides to label 
the product. However, BSC decided 
not to label their products following 
the CERFLOR standard. 

“A rotulagem dos produtos está des-
crito em procedimentos internos da 
BSC. Não existe um requisito espe-
cífico de cliente sobre rotulagem. 
Requisitos sobre rotulagem são defini-
dos na norma CERFLOR quando a em-
presa decide rotular o produto. Entre-
tanto a BSC decidiu por não rotular seus 
produtos com selo CERFLOR.”
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G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concer-
ning information and labeling of products and 
services. 

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a in-
formações e rotulagem de produtos e serviços.

No NC records regarding this 
requirement.

Sem registros de NC em relação a 
este requisito

G4-PR5 Customer satisfaction survey results. 

Resultados de pesquisas de satisfação de clientes.

The 2014 Search was not completed 
yet - the main customers: Celane-
se and Sateri have not returned the 
questionnaire survey. 

“Pesquisa de 2013:  100% 
Pesquisa de 2014: não foi concluida 
ainda – principais clientes: Celanese e 
Sateri não devolveram o questionario 
de pesquisa até o fechamento do re-
latório 2014.”

Marketing communication / Comunicações de Marketing

G4-PR6 Sale of banned or challenged products.

Venda de produtos proibidos ou contestados.

No NC records regarding this 
requirement.

Sem registros de NC em relação  
a este requisito

Customer privacy / Privacidade do cliente     

G4-PR8 Total number of substantiated complaints rela-
ted to customer privacy violation and the loss of 
customer data.

Número total de queixas e reclamações compro-
vadas relativas à violação de privacidade e perda 
de dados de clientes.

No NC records regarding this 
requirement.

Sem registros de NC em relação  
a este requisito

Conformity / Conformidade

G4-PR9 Monetary value of significant fines for noncom-
pliance with laws and regulations concerning the 
provision and use of products and services. 

Valor monetário de multas significativas por não 
conformidade com leis e regulamentos relativos ao 
fornecimento e uso de produtos e serviços.

33
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