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OUTROS MERCADOS EM EXPANSÃO
Além dos mercados
já citados, temos um
desenvolvimento crescente
nas regiões da América
Central e Latina. Estes
mercados são trabalhados
por terceiros contratados pela
Ourofino Saúde Animal, os
quais realizam o trabalho de

prospecção e vendas junto
aos clientes locais. É muito
importante ressaltarmos, que
por se tratarem de profissionais
locais, esses colaboradores
agregam muitas vantagens,
devido ao pleno entendimento
de seu mercado de atuação.
Já os mercados Asiático,

Russo e Africano, são
trabalhados via Brasil com
distribuidores locais. Em
2015, realizamos nossa
primeira venda de produtos
para o mercado russo, o que
representou um marco em
nossa linha de produtos para
animais de companhia.
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INFRAESTRUTURA
A infraestrutura para
operar nossa planta, conta
com quatro elementos
básicos para os quais
oferecemos um olhar
mais aprofundado, sendo
eles: energia, água,
efluentes e resíduos.

Todos estes elementos são
imprescindíveis em nossa
gestão de sustentabilidade.
Nos últimos anos, temos
avançado muito em
relação aos conceitos de
sustentabilidade dentro
de nossa organização,

trabalhando temas
importantes como
infraestrutura, de forma
integrada e transversal
dentro da empresa.
Nossos principais objetivos
em relação à gestão de
infraestrutura são:

Buscar ao máximo a minimização do uso dos recursos;
Aumentar continuamente a eficiência de processos;
Avaliar o uso dos materiais e descartar adequadamente;
Reduzir e planejar a geração de qualquer tipo de efluente ou resíduo.

Para 2016, além dos
elementos citados acima,
iniciaremos um trabalho
focado em mudanças
climáticas. Este trabalho
terá como principal foco
a redução das emissões
atmosféricas de gases
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de efeito estufa (GEE) ao
longo de nossa cadeia.
Desta forma, faremos
inicialmente nosso Inventário
e a planificação de ações de
curto, médio e longo prazo
visando uma cadeia de baixo
carbono.
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ENERGIA
GRI G4-EN3/ EN5/ EN6

A importância do uso
responsável da energia, não
passa somente pela questão
do impacto financeiro
relativo à aquisição dos
energéticos, mas também
pelo impacto causado pelo
uso de fontes não renováveis.
Desta forma, o último ano
foi um marco importante

para a criação de nosso
Comitê Interno de Eficiência
Energética, responsável
pelo levantamento de
oportunidades de melhorias
e execução de projetos
de redução do consumo
específico de energia nos
processos da empresa.
Durante as discussões do

último ano, estabelecemos
para 2016 como meta, a
melhoria da eficiência na
geração de vapor em 4%,
saindo do patamar atual de
89% para 93% de eficiência
térmica, o que representa
uma redução de consumo na
ordem de 1250 GJ de energia
para a geração de vapor.

CONSUMO DIRETO E INDIRETO DE ENERGIA, SEGMENTADO POR FONTES PRIMÁRIAS*
Fonte

Tipo de Fonte

Consumo de GLP

Não renovável

Consumo de Energia Elétrica

Não renovável

Consumo total de energia**

Não renovável

Unidade

GJ

Valores
2014

2015

23.761,20

25.214,54

64.983,20

66.552,18

88.744,40

91.766,72

* Dados referentes à planta de Cravinhos/ A maioria dos aquecimentos da planta são realizados a vapor e parte por energia elétrica.
/ Os consumos específicos de aquecimento e refrigeração estão contidos nos consumos de eletricidade e vapor informados. / Não é
realizada venda de qualquer tipo de energia. /
** O consumo total de energia foi calculado através da soma dos consumos de energia elétrica e de vapor em GJ. Os consumos de
energia elétrica foram apurados através das contas de energia elétrica e o de energia para vapor através de planilha de consumo de
GLP em kg, considerando um PCI de 11.000 kcal/kg GLP e 1 kcal = 4,184 kJ. Fatores estes fornecidos pela Aalborg/Alfa-Laval, que
traz o valor de 11.025 kcal/kg. A aproximação se justifica devido ao fato dos valores tabelados serem baseados em valores médios
de mercado.

INTENSIDADE ENERGÉTICA
Forma de compilação

Valores

Unidade

Consumo total de energia (elétrica + vapor) por unidade do produto envasado GJ/Unidade

2014

2015

2,68

2,64

* Dados referentes à planta de Cravinhos e consumo interno.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA*
Energia incluída na redução
Elétrica

Unidade
kWh

Valores
2015
47.693,00

* Dados referentes à planta de Cravinhos. Redução estimada com base na redução percentual de 10% da pressão de operação do
compressor (10 bar para 9 bar). A potência do compressor é de 55,2 kW para 10 bar. Como a potência absorvida é função direta
da pressão de trabalho, uma redução de 10% de pressão de trabalho representa uma redução proporcional da potência absorvida.
Considerando o regime de funcionamento permanente (24h e 365 dias por ano), chega-se ao valor de 47.693 kWh de redução de
consumo.
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ÁGUA E EFLUENTES
GRI G4- EN8/ EN9/ EN10/ EN22

A água é imprescindível
para a produção de
medicamentos veterinários,
seja como insumo ou no
processo de higienização de
áreas e tanques. Por este
motivo sua falta acarreta
graves consequências no
crescimento da organização.
Desta forma, trabalhamos
este recurso sob dois
olhares, isto é, antes e
depois de seu uso.

O abastecimento utiliza
como fontes de captação a
rede pública municipal de água
e um poço artesiano localizado
em nossas instalações. Para
monitoramento do consumo
utilizamos um hidrômetro para
águas subterrâneas e para
água de abastecimento da
rede municipal, utilizamos as
contas de consumo de água e
serviço de esgoto.
Nossa captação de água

está diretamente ligada ao
Aquífero Guarani que possui
cerca de 1,2 milhões de
km², e considerado a maior
reserva de água subterrânea
transfronteiriça do Brasil,
com valor imensurável para
economia local. A gestão de
recursos é feita no estado de
São Paulo pelo Departamento
de Águas e Energia Elétrica
(DAEE), apesar de não ser
uma fonte protegida.

ÁGUA RETIRADA POR FONTE (m3)*
Fonte

2013

2014

2015

Água Subterrânea (poço)

12.829

12.829

6.585

Rede Pública

105.996

118.139

90.642

TOTAL

118.825

130.968

97.227

2013

2014

2015

Total Calculado

21.000

21.000

28.382

Rede Pública

17,67%

16,03%

29,19%

ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA (m3)*
Fonte

* Dados referentes à planta de Cravinhos.

Após a utilização do
recurso hídrico, tratamos o
efluente gerado no processo
produtivo e nas operações
auxiliares, em nossa Estação
de Tratamento de Efluentes
(ETE). Este tratamento
garante que o lançamento
feito, atinja os padrões
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exigidos pela legislação.
Em nossa estação
possuímos dois tipos
de tratamento para os
efluentes, denominados
físico-químico e biológico.
Os efluentes industriais
são tratados a partir do
processo físico-químico, o

qual consiste na adição de
diversos produtos químicos
(floculantes, polímeros, ácido
sulfúrico e hidróxido de
sódio) para reduzir a carga
de sólidos sedimentáveis,
materiais insolúveis, dentre
outros. Após algumas
etapas de oxidação o
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efluente industrial resultante
do processo finalmente
é encaminhado para o
tratamento biológico, que
consiste na degradação de
matéria orgânica por meio de
bactérias e microrganismos já
presentes no efluente.

Quanto ao esgoto
sanitário, o lançamento é
feito diretamente na rede
pública de coleta de esgotos,
sendo direcionado para o
Serviço de Abastecimento
de Água e Esgoto (SAAE) de
Cravinhos (SP).

Na tabela abaixo
demonstramos como as
caraterísticas de nossos
efluentes tem variado ao
longo dos últimos dois
anos, conforme a análise
de qualidade de alguns
aspectos principais:

DESCARTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES*
Aspecto Avaliado

2014

2015

22.650

26.566

Emissário

Emissário

Físico-químico e Biológico

Físico-químico e Biológico

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (mg/L)

444

1090

Óleos e graxas (mg/L)

<5

<5

<0,3

<0,3

pH

NA

7,08

Temperatura (C)

NA

32,9

Percentual de efluentes tratados (%)

100

100

Volume total do descarte (m3/ano)
Destinação
Método de tratamento

Sólidos sedimentáveis (mg/L)

* Informações referentes a Planta de Cravinhos. Foram apresentados somente os parâmetros exigidos pelo Decreto 8468/76.
Este decreto norteia a qualidade do lançamento do efluente gerado pela empresa, conforme exigência da CETESB (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo) contida nos processos de licenciamento.

Em 2015 iniciamos o plano de melhoria na eficiência de nossa ETE, cujo investimento foi de
R$ 73.807,00, e inclui:

• Estudo de tratabilidade do efluente;
• Balanço hídrico;
• Diagnóstico da Estação de Tratamento de Efluente;
• Tanque para recepção de efluente.

Em 2016 continuaremos com o plano de melhoria, cujo valor previsto de investimento é de
R$ 248.000,00, e inclui:

• Adequações da Estação de Tratamento de Efluente;
• Melhoria no processo de equalização e homogeneização do efluente;
• Implantação de um laboratório de análise de efluente.
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RESÍDUOS
GRI G4- EN23

Os resíduos gerados na
sede são segregados em
quatro categorias: perigosos,
não perigosos, inertes e
não inertes. Já os resíduos
de embalagens, matériasprimas, produtos vencidos
ou fora da especificação,

são encaminhados para
destruição por normativa e
sempre caracterizados como
perigosos.
Devido a esta característica
de nossos resíduos, possuímos
equipe dedicada ao
acompanhamento do processo

de destruição e reciclagem.
Além deste acompanhamento
citado, possuímos um ciclo
de auditorias estabelecido
anualmente realizadas em
nossos fornecedores, visando
mitigar qualquer tipo de risco
ou não conformidade

RESÍDUOS GERADOS
Categoria

Resíduos perigosos (t)

Resíduos não perigosos (t)
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Ano

Disposição

2014

2015

179,6

423,62

Incineração

NA

NA

Reciclagem

103,49

111,52

Recuperação (tambores)

103,35

74,97

Coprocessamento

224,43

270,08

Reciclagem

126,3

170,14

Reutilização

290,4

770,21

Aterro Sanitário
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Confiante e apoiada no bom desempenho histórico, a
Ourofino mantém o compromisso e o foco na continuidade
dos seus esforços para um crescimento sustentável. Na busca
constante de excelência empresarial, a Ourofino agradece
seus clientes, fornecedores, agentes financiadores, acionistas
e colaboradores pela confiança depositada em suas ações
e convida a todos a continuarem compartilhando de seus
ideais também para os próximos anos.
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Relatório de asseguração limitada dos auditores
independentes
Ao Conselho de Administração, Acionistas e Demais Partes Interessadas
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Cravinhos - SP
Introdução
Fomos contratados pela Ourofino Saúde Animal Ltda. (Ourofino ou “Companhia”) com o
objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre as informações de
sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2015 da Ourofino, relativas ao
ano findo em 31 de dezembro de 2015.
Responsabilidades da administração da Ourofino
A administração da Ourofino é responsável pela elaboração e apresentação de forma
adequada das informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade
2015 de acordo com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting
Initiative - GRI (GRI-G4) e com os controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações divulgadas no
Relatório de Sustentabilidade 2015, com base no trabalho de asseguração limitada
conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) 07/2012, aprovado pelo Conselho
Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de
Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela
Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não financeiras
históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo
requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter
segurança limitada de que as informações divulgadas no Relatório de Sustentabilidade
2015, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., uma sociedade
simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da
rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade
suíça.

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., a Brazilian limited
liability company and a member firm of the KPMG network of
independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE
3000) consiste principalmente de indagações à administração da Ourofino e outros
profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações
constantes no Relatório de Sustentabilidade 2015, assim como pela aplicação de
procedimentos analíticos para obter evidências que nos possibilitem concluir na forma de
asseguração limitada sobre as informações de sustentabilidade tomadas em conjunto. Um
trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos
adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o levem a
acreditar que as informações divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2015, tomadas
em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos
relativos à compilação, materialidade e apresentação das informações constantes no
Relatório de Sustentabilidade 2015 e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa
consideração sobre áreas e sobre os processos associados às informações materiais de
sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2015, em que distorções
relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:
(a)

planejamento dos trabalhos: consideração da materialidade dos aspectos para as atividades
da Ourofino, da relevância das informações divulgadas, do volume de informações
quantitativas e qualitativas e dos sistemas operacionais e de controles internos que
serviram de base para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2015 da Ourofino.
Esta análise definiu os indicadores a serem testados em detalhe;

(b)

entendimento e análise das informações divulgadas em relação à forma de gestão dos
aspectos materiais;

(c)

análise dos processos para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2015 e da sua
estrutura e conteúdo, com base nos Princípios de Conteúdo e Qualidade das Diretrizes
para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4);

(d)

avaliação dos indicadores não-financeiros amostrados:

•

entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos
indicadores por meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das
informações;

•

aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações
sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados no
Relatório de Sustentabilidade 2015;

•

análise de evidências que suportam as informações divulgadas;

•

visitas às unidades e escritórios da Ourofino para aplicação destes procedimentos, assim
como dos itens (b) e (c);

(e)

análise da razoabilidade das justificativas das omissões de indicadores de desempenho
associados a aspectos e tópicos apontados como materiais na análise de materialidade da
Companhia;

(f)

confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ ou
registros contábeis.
KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., uma sociedade
simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da
rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade
suíça.

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., a Brazilian limited
liability company and a member firm of the KPMG network of
independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Acreditamos que as informações, as evidências e os resultados obtidos em nosso trabalho
são suficientes e apropriados para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.
Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são
substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de
asseguração razoável. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de
asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos
executado um trabalho de asseguração razoável, poderíamos ter identificado outros
assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes no
Relatório de Sustentabilidade 2015.
Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados
financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar,
calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e
precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos.
Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho em dados informados para os períodos
anteriores, para a avaliação da adequação das suas políticas, práticas e desempenho em
sustentabilidade, nem em relação a projeções futuras.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes no Relatório de
Sustentabilidade 2015 da Ourofino, não foram compiladas, em todos os aspectos
relevantes, de acordo com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global
Reporting Initiative - GRI (GRI-G4) e com os registros e arquivos que serviram de base para
a sua preparação.
São Paulo, 29 de abril de 2016

KPMG Assessores Ltda.
CRC 2SP034262/O-4 F-SP

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda.

Ricardo Algis Zibas
Sócio

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., uma sociedade
simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da
rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade
suíça.

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., a Brazilian limited
liability company and a member firm of the KPMG network of
independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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GRI G4-32

Conteúdo Geral
Verificação
Externa

Página
Resposta

100

12

G4-3- Nome da organização

100

08

G4-4- Principais marcas, produtos e/ou serviços

100

28, 81

G4-5- Localização da sede da organização

100

23

G4-6- Países onde estão as principais unidades de operação ou as mais
relevantes para os aspectos da sustentabilidade do relatório

100

24, 25

G4-7- Tipo e natureza jurídica da propriedade

100

22, 23

G4-8- Mercados em que a organização atua

100

24, 25, 28

G4-9- Porte da organização

100

12, 13, 24,
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58, 59, 60,
61

G4-10- Perfil dos empregados

100

31, 32

G4-11- Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva

100

31

G4-12- Descrição da cadeia de fornecedores da organização

100

35, 36, 74

G4-13- Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, participação
acionária e cadeia de fornecedores

100

35, 36
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da precaução

100

56, 72

G4-15- Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente

100

30

G4-16- Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais

100

30

G4-17- Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas e
entidades não cobertas pelo relatório

100

22

G4-18- Processo de definição do conteúdo do relatório

100

46, 47, 48

G4-19- Lista dos temas materiais

100

47

G4-20- Limite, dentro da organização, de cada aspecto material

100

49, 50

G4-21- Limite, fora da organização, de cada aspecto material

100

49, 50

G4-22- Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores
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8, 9, 46

G4-23- Alterações significativas de escopo e limites de aspectos materiais em
relação a relatórios anteriores

100

8, 9

G4-24- Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização

100

29

G4-25- Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para
engajamento

100

29

Descrição

Omissão

Estratégia e Análise
G4-1- Mensagem do presidente
Perfil Organizacional

Aspectos Materiais Identificados e Limites

Engajamento de stakeholders
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G4-26- Abordagem para envolver os stakeholders

100

29
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grupo de stakeholders

100

29
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100

8, 9

G4-29- Data do relatório anterior mais recente

100

8, 9

G4-30- Ciclo de emissão de relatórios

100

8, 9

G4-31- Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

100

8, 9

G4-32- Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI
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8, 9, 103

G4-33- Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o
relatório

100

8, 9

G4-34-Estrutura de governança da organização

100

52, 53, 54,
55

G4-38- Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês

100

53, 54

G4-39- Presidente do mais alto órgão de governança

100

53

G4-48- Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o relatório de
sustentabilidade e garantir a cobertura de todos os aspectos materiais

100

55

G4-52- Participação de consultores (internos e independentes) na determinação
de remunerações

100

54

100

56, 57, 61

Verificação
Externa

Página
Resposta

G4-DMA- Forma de Gestão

100

61, 62, 63

G4- EC1- Valor econômico direto gerado e distribuído

100

64

G4-DMA- Forma de Gestão

100

35, 36

G4- EC9- Gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes

100

36

G4-DMA- Forma de Gestão

100

94, 95

G4- EN3- Consumo de energia dentro da organização

100

95

G4- EN5- Intensidade energética

100

95

G4- EN6- Redução do consumo de energia

100

95

100

96, 97
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Ética e Integridade
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015

G4- EN8- Total de água retirada por fonte

100

96

G4- EN9- Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água

100

96

G4- EN10- Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada

100

96

G4-DMA- Forma de Gestão

100

96, 97, 98

G4- EN22- Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação

100

97

G4- EN23- Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição

100

98

G4-DMA- Forma de Gestão

100

56, 57

G4- EN29- Valor de multas e número total de sanções resultantes de não
conformidade com leis

100

57

G4-DMA- Forma de Gestão

100

78, 79

G4- LA5- Percentual dos empregados representados em comitês formais de
segurança e saúde

100

78

G4- LA6- Taxas de lesões, doenças ocupacionais e dias perdidos

100

79

G4- LA7- Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas
à sua ocupação

100

79

G4-DMA- Forma de Gestão

100

83

G4- LA9- Média de horas de treinamento por ano

100

83

G4-DMA- Forma de Gestão

100

56, 57

G4-HR2- Total de horas de treinamento de empregados em políticas de direitos
humanos e percentual de empregados treinados

100

57

G4-DMA- Forma de Gestão

100

84

G4- SO1- Percentual de operações com programas de engajamento da
comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

100

84, 85

G4-DMA- Forma de Gestão

100

56, 57

G4- SO4- Percentual de empregados treinados em políticas e procedimentos
anticorrupção

100

57

G4- SO5- Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

100

57

G4- SO6- Políticas de contribuições financeiras para partidos políticos, políticos
ou instituições

100

57

100

56, 57

Efluentes e resíduos

Conformidade

Categoria Social- Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Saúde e segurança no trabalho

Treinamento e educação

Categoria Social-Direitos Humanos
Investimentos

Categoria Social-Sociedade
Comunidades locais

Combate à corrupção

Conformidade
G4-DMA- Forma de Gestão
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ÍNDICE REMISSIVO

G4- SO8- Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não
monetárias

100

57

G4-DMA- Forma de Gestão

100

72

G4- PR1- Avaliação de impactos na saúde e segurança durante o ciclo de vida de
produtos e serviços

100

72

G4- PR2- Não conformidades relacionadas aos impactos causados por produtos
e serviços

100

75

G4-DMA- Forma de Gestão

100

72

G4- PR3- Tipo de informação sobre produtos e serviços exigidos por
procedimentos de rotulagem

100

72

G4-DMA- Forma de Gestão

100

75

G4-PR6- Venda de produtos proibidos ou contestados

100

75

G4-PR7- Casos de não conformidade relacionados à comunicação de produtos e
serviços

100

75

G4-DMA- Forma de Gestão

100

75

G4- PR9- Multas por não conformidades relativas ao fornecimento e uso de
produtos e serviços

100

75

G4-DMA- Forma de Gestão

100

68, 69, 70

G4- FP13- Incidentes de não conformidade com leis e regulamentos e adesão a
normas voluntárias relacionadas a práticas de transporte, manuseio e abate de
animais vivos.

100

70

Categoria Social-Responsabilidade pelo Produto
Saúde e segurança do cliente

Rotulagem de produtos e serviços

Comunicações de marketing

Conformidade

Categoria Social- Sociedade
Bem-estar animal
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