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“A natureza não faz milagres, faz revelações.”
Carlos Drummond de Andrade
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Perfil
Organizacional

(102-1, 102-2, 102-3, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8, 102-10)

Razão Social

Anidro do Brasil Extrações S.A.

Nome fantasia

Grupo Centroflora

Marcas, produtos e serviços

Extratos botânicos, óleos essenciais e IFAs (Ingredientes Farmacêuticos Ativos).
Serviços: Desenvolvimento, Inovação e Secagem.

Localização da Sede

Av. Mario Sartor, 77 – Polo Industrial – Botucatu, SP

Natureza jurídica

Sociedade Anônima

Escopo de atuação

Global

Mercados de atuação

Saúde e bem-estar

Número médio de colaboradores

170 colaboradores

Número médio de terceiros

40 terceiros

Porte da Organização

Empresa de médio porte

Mudanças significativas na organização
e na sua cadeia de fornecedores

Investimento total de R$ 80 milhões considerando todas as unidades do Grupo.
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Mensagem do Presidente
(102-14, 102-15, 102-31)

É

com grande satisfação que apresentamos nosso sexto Relatório
de Sustentabilidade (GRI) referente ao biênio 2020/2021.
Foram anos de grandes desafios, não
só para a Centroflora, mas para todo
o planeta diante do enfrentamento da
pandemia do covid-19. As corporações
foram atingidas de forma abrupta de
diversas maneiras, e novos protocolos
para lidar com a doença foram construídos no dia a dia pela sociedade, o
que reforçou os desafios já existentes
dentro das empresas.
É sabido por todos que o Brasil impõe
enormes dificuldades para seus empreendedores. Apesar de movimentos para
melhorar este ambiente corporativo, os
avanços dos últimos anos foram ainda
bastante tímidos. Diante destas dificuldades, a decisão dos sócios em vender
parte de seu negócio nutracêutico em
2018 serviu para trazer maior estabilidade financeira para o Grupo.
Com essa venda, os anos de 2020 e 2021
serviram para consolidar o negócio farmacêutico que permaneceu com a Centroflora e que requer forte capacitação
de seus profissionais e investimentos
nas unidades fabris para atendimento
às normas de BPF (Boas Práticas de Fabricação).
Os resultados do biênio foram positivos
e de forte crescimento de nossa margem de EBITDA.

Do M&A (merger & acquisition) entre a
Centroflora e Givaudan também nasceu a joint venture Brazbio, que vem
gerenciando as comunidades envolvidas com o programa Parcerias Para Um
Mundo Melhor e que conta hoje com
mais de 4 mil famílias de agricultores
comunitários orgânicos e extrativistas
sustentáveis.
Em nosso último planejamento estratégico, o Grupo optou pela diferenciação
dos seus produtos e serviços oferecidos para criar um valor agregado único
aos seus clientes. Para isso, atualmente utilizamos a ferramenta “Balance
Scorecard” (BSC) para o cumprimento
transparente das ações definidas pelo
planejamento estratégico, bem como
para gerenciar seu negócio usando ferramentas de ERP, como o SAP e CRM da
Sales Force.
Neste biênio, também aumentamos e
modernizamos nossos parques fabris
em Botucatu (CentroPhyto/IFAV), Parnaíba (CentroIfa / IFA) e a construção
de nosso P&D (CentroInova), na cidade
de Campinas (dentro do Technopark),
com investimentos de mais de R$ 60
milhões. O centro de pesquisa e inovação radical, na cidade de Campinas,
será utilizado como motor para promoção de ativos oriundos da Biodiversidade Brasileira, dentro de padrões BPF
brasileiros e internacionais.
Muito antes das práticas sustentáveis
serem abraçadas pelo mercado financeiro, a Centroflora sempre manteve
seu compromisso com a conservação e
uso sustentável da biodiversidade brasileira com a repartição justa e equitativa de benefícios, pilares da Convenção de Diversidade, instrumentaliza-

dos através do programa Parcerias Para
Um Mundo Melhor.

Queremos que as empresas
brasileiras e estrangeiras
olhem para a Centroflora
como um parceiro para
o desenvolvimento
de fitomedicamentos,
estimulando a
bioeconomia e mantendo
as florestas de pé através
do mais forte mecanismo
de geração de propriedade
intelectual no país: nossa
biodiversidade.

ESG é a sigla em inglês para Environmental, social and governance, isto é,
melhores práticas ambientais, sociais
e de governança. Além de ser utilizada
para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa,
é também um critério para investimentos. Construir um mundo mais sustentável ou ter bons resultados financeiros
em uma empresa não é um dilema. É
cuidando do meio ambiente, com responsabilidade social e por meio de
melhores práticas de governança que
empresas se tornam bem-sucedidas. À
frente das preocupações de hoje do ESG,
a Centroflora desenvolveu o programa
Parcerias Para Um Mundo Melhor há
20 anos, já trazendo em sua essência
as mesmas preocupações corporativas
com sustentabilidade e responsabilidade social que hoje se exige das empresas do século 21.
No âmbito de novos negócios da Centroflora, novas patentes foram registradas por empresas farmacêuticas
globais, tais como AbbVie e Orasis, que
preveem o uso da pilocarpina, substância extraída do Jaborandi (arbusto de
origem brasileira encontrado no Norte
e Nordeste), para tratamento da presbiopia. A doença, popularmente conhecida como vista cansada, atinge quase
2 bilhões de pessoas globalmente e a
Centroflora encontra-se posicionada
para atender esse potencial mercado
com dois terços da produção global de
pilocarpina de rota natural, exportando
96% da produção para mais de 60 países. A nova patente poderá impactar
a vida de milhares de famílias que vivem da colheita do Jaborandi no Piauí,
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Maranhão e Pará, dentro de um projeto
de colheita sustentável e socialmente
justa.
Diante das boas notícias, o Grupo Centroflora tem trabalhado em alternativas para garantir o fornecimento sustentável deste Insumo Farmacêutico
Ativo (IFA), entre elas ampliar a área
cultivada do Jaborandi e investir em
parcerias com cooperativas e comunidades locais para ampliar a coleta sustentável das folhas do Jaborandi, bem
como desenvolver projetos agroflorestais (SAF´s), consorciando Jaborandi
com outras culturas.
Outro projeto que merece destaque é o
cultivo orgânico de passiflora incarnata, que hoje abastece importantes marcas de ansiolíticos naturais no mercado e possui mais de 120 hectares cultivados por diversas famílias inseridas
dentro do programa Parcerias Para Um
Mundo Melhor.
No que toca à inovação radical, além do
novo centro de pesquisa e inovação, o
CentroInova, realizou-se investimentos na manutenção e renovação da biblioteca de produtos naturais da parceira com o CNPEM (plataforma MPH)
e na criação da Plataforma InovaFitoBrasil. Este investimento tem como objetivo unir agentes do ecossistema de
inovação em fitomedicamentos e organizar o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos dentro do conceito de TRLs (Technology Readiness Levels), integrando-os com as exigências
da ANVISA, FDA (Food and Drug Administration) e EMA (European Medicines
Agency). A plataforma InovaFitoBrasil
apresenta um fluxo racional de tarefas
e requisitos a cumprir desde a pesqui-
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sa e desenvolvimento até o registro do
medicamento fitoterápicos, incluindo
informações sobre as possibilidades
de proteção de propriedade intelectual, aspectos agronômicos e de campo
distribuídas pelos TRLs, materializando todos esses conceitos através de um
portal digital com maior acessibilidade,
didático e completo para uso das organizações voltadas ao desenvolvimento
de propriedade intelectual brasileira.
A Centroflora acredita no potencial de
transformar a grande biblioteca de ativos naturais brasileira em medicamentos que possam levar saúde aos brasileiros e reduzir a forte dependência na
importação de fármacos. Este movimento vem se consolidando no país, e
acreditamos que em breve veremos fitomedicamentos genuinamente oriundos dos biomas brasileiros - inclusive
contando com os desenvolvidos dentro
da Centroflora em parceria com a indústria farmacêutica.
Queremos que as empresas brasileiras
e estrangeiras olhem para a Centroflora
como um parceiro para o desenvolvimento de fitomedicamentos, estimulando a bioeconomia e mantendo as
florestas de pé através do mais forte
mecanismo de geração de propriedade
intelectual no país: nossa biodiversidade.
Espero que a leitura deste relatório traga ao leitor um maior conhecimento
de nosso negócio e ajude a melhor entender o papel da Centroflora como um
fornecedor de IFAs (Insumos farmacêuticos ativos) e IFAVs (Insumos farmacêuticos ativos de origem vegetal)
no Brasil, e mostre a importância de

apoiarmos a indústria brasileira hoje
para colhermos o fruto de nossos desafios amanhã.
Boa leitura e feliz 2022!
Atenciosamente,
Peter Andersen
CEO | Grupo Centroflora
Biênio 2021/2022
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Ética e Integridade

(102-16, 102-17, 102-26, 205-1, 205-2 e 205-3)

MISSÃO

A

Entregar produtos rastreados que
proporcionem saúde e bem-estar
com qualidade e sustentabilidade.

O Grupo Centroflora, atualmente, conta com um Comitê interno de Compliance que rea-

VISÃO

dotamos valores e princípios éticos alinhados à nossa cultura, com responsabilidade e transparência perante os nossos colaboradores, clientes, fornecedores e
parceiros.

liza palestras e bate-papos sobre diversos assuntos relacionados à ética, com o objetivo
de esclarecer dúvidas e orientar nossos colaboradores quanto aos comportamentos esperados dentro da companhia.
Além disso, a companhia conta com um canal de denúncias onde os colaboradores, parceiros, clientes e terceiros podem comunicar com segurança atitudes que não estão em

Ser reconhecida globalmente
na fabricação de ativos naturais
rastreáveis de alto valor
agregado com responsabilidade
socioambiental.

conformidade com o código de conduta da empresa, políticas e normas internas, ou ainda leis e regulamentações vigentes.
O Grupo Centroflora tem o código de conduta, que é comunicado por meio de treinamentos para a totalidade dos órgãos de governança e dos colaboradores assim que ingressam
na companhia. Declaramos, para os devidos fins, que não foram identificados quaisquer
casos confirmados de corrupção, infrações referentes a concorrência desleal, violação de
leis antitruste e casos discriminação durante o período coberto pelo relatório.

VA L O R E S
• Somos movidos pela paixão
e pelo orgulho de ser parte do
Grupo Centroflora;
• Somos éticos, transparentes e
comprometidos com resultados;

Canal de denúncia
através do Canal Íntegro:

• Desenvolvemos parcerias
com clientes, fornecedores,
colaboradores, órgãos
governamentais e centros
tecnológicos para um mundo
melhor;

Telefone › 0800 580 277

• Cultivamos a ousadia
e a inovação;
• As pessoas são a essência
do nosso negócio;
• O compromisso com a
sociobiodiversidade é
a nossa marca.
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N

Governança

ossa estrutura de governança é
composta por Conselho de Família, Conselho de Acionistas,
Conselho Consultivo, Diretoria e Comitês. A Centroflora sempre busca estar
de acordo com as melhores práticas de
governança corporativa.

(102-18, 102-19, 102-20, 102-23, 102-24,
102-25, 102-26, 102-29, 102-30, 102-33, 405-1)
O Grupo Centroflora atua há 64 anos no desenvolvimento e comercialização de extratos vegetais
para os segmentos de Saúde e bem-estar.

HYGGE

BRASEN

EGAMA

KTANDERSEN
A Brazbio tem
por propósito
promover o uso
sustentável da
biodiversidade e a
repartição de
benefícios através
de projetos
conjuntos com
nossos clientes

CENTROFLORA
Phyto

BRAZBIO

50% DO CAPITAL

CENTROFLORA
Inova

PHYTOBIOS

Focada em inovação
radical e descoberta
de novas moléculas
da biodiversidade

CENTROFLORA

CENTROFLORA
Log

CENTROFLORA
IFA

CENTROFLORA
Agro

Há seis anos, o Grupo Centroflora criou
o Conselho Consultivo com competências específicas e multidisciplinares
apoiando estrategicamente a diretoria
executiva, buscando sempre os melhores resultados para o negócio de forma
sustentável pautado pelos pilares Relações Sociais, Meio Ambiente e Segurança e Inovação. A liderança é exercida
pelo CEO Peter Andersen, que também
é o principal executivo do Grupo.
A definição dos conselheiros considera as qualificações e conhecimento de
mercado onde a Centroflora atua com
total ausência de conflito de interesse.
O mandato é de um ano, podendo ser
renovado ao fim do período, sempre
com aprovação do Conselho de Acionistas.

Unidade de pesquisa e
desenvolvimento

Armazém e
logística

Unidade com foco de
ativos isolados e
extratos botânicos

*Os indicadores reportados no relatório abrangem apenas as atividades do Grupo Centroflora.

Unidade agrícola
e de óleos essenciais

A cada ano o processo interno de Governança Corporativa é aprimorado. O Código de Conduta foi revisado e abrange
diretrizes internas e externas nos relacionamentos com seus colaboradores,
stakeholders e em todos os setores, e
aborda os principais aspectos de governança, como:
• Conflitos de interesse
• Representando a Companhia
• Relações comerciais
• Relacionamento com:

A Centroflora investe hoje no principal
portal de governança da América Latina (ATLAS) trazendo maior confiabilidade, transparência e melhor comunicação entre o conselho e acionistas.
Comitês de apoio:

Unidade de extratos
botânicos e secagem

implementou um modelo de Gestão de
Riscos Corporativos e, a partir da sua
implementação, tem almejado o aumento do valor da organização, trabalhando fortemente para reduzir o impacto e a probabilidade dos eventos
de perda. Além disso, o gerenciamento
dos riscos trouxe maior transparência à
administração, através da informação
dos acionistas e consultores, com isso,
melhorando os padrões de governança.

Visando as melhores práticas de governança e de controles internos, o Grupo
possui um Comitê de Compliance; também tem implementado um modelo de
Gestão de Riscos Corporativos e, ainda,
conta com uma auditoria independente (KPMG), agregando eficiência e confiabilidade.
Há cerca de 3 anos, o Grupo Centroflora

•
•
•
•
•
•
•
•

› Partes interessadas
› Comunidade
› Setor público e atividades públicas
› Concorrentes
› Clientes
› Fornecedores
› Sindicato
› Meio ambiente
Prevenção e tratamento de fraudes
Proteção de dados e privacidade
Ambiente de trabalho
Preconceitos, discriminação e assédio
Corrupção, favorecimento e trabalho
infantil
Desenvolvimento e valorização profissional
Uso de álcool, drogas e entorpecentes
Saúde, segurança, meio ambiente e
qualidade de vida

• Conduta do empregado fora da em•
•
•
•
•
•
•
•
•

presa
Viagens e hospedagens
Brindes e presentes
Relações de parentesco entre os profissionais da empresa
Proteção e uso adequado dos recursos de propriedade da Companhia
Segurança das informações confidenciais e exclusivas
Respeito às políticas, normas e procedimentos corporativos
Contratação de ex-colaboradores e
ex-terceiros
Conformidade com as Leis, normas e
regulamentos (incluindo LGPD)
Canais de diálogos
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Contribuições Políticas
(415-1)

N

a atualidade, é inegável o relevante papel que os medicamentos fitoterápicos desempenham
na ampliação da oferta de alternativas
terapêuticas efetivas para o cuidado
com a saúde. Isso faz com que uma extensa cadeia de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos vegetais
prospere. Esses insumos estão cada vez
mais presentes na composição de medicamentos, cosméticos, alimentos e
outros tipos de produtos, gerando mais
oportunidades de desenvolvimento
sustentável.
Esse contexto faz com que a relevância
das medidas de natureza regulatória se
acentue e, por isso, exige atenção das
autoridades para o estabelecimento de
requisitos que estejam em consonância
com a extensão da cadeia produtiva,
mas que também acolham os anseios e
necessidades relacionadas com a saúde individual e coletiva.
O Grupo Centroflora investiu em torno
de R$ 800 mil para apoiar iniciativas ligadas às políticas de saúde básica, ambiental, de educação, além de ações de
reforço da política nacional de plantas

medicinais e iniciativas de independência estratégica de ingredientes farmacêuticos ativos. Esse valor é estimado a partir do apoio às associações de
classe e horas técnicas dos profissionais da empresa envolvidos nas iniciativas.

O Grupo Centroflora
investiu em torno de
R$ 800 mil para apoiar
iniciativas ligadas às
políticas de saúde básica,
ambiental, de educação,
além de ações de reforço da
política nacional de plantas
medicinais e iniciativas
de independência
estratégica de ingredientes
farmacêuticos ativos

Parte das iniciativas ocorrem por meio
do Instituto Floravida. Criado pelo Grupo Centroflora no ano de 2002, o Instituto é uma organização civil sem fins
econômicos, de direito privado e caráter socioambiental, que possui a missão de contribuir com a transformação
socioambiental das comunidades inseridas em suas iniciativas, promovendo
a educação em defesa da vida, a conservação ambiental e o desenvolvimento local.
Através da participação das associações
de classe, a Centroflora tem participado ativamente das discussões regulatórias referentes ao marco legal de medicamentos fitoterápicos, à legislação
de medicamentos à base de Cannabis e
ao cenário de dependência do Brasil de
insumos farmacêuticos importados.
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Privacidade do Cliente
(418-1)

N

a competência atual desse relatório, não foram registradas
ocorrências e queixas comprovadas relativas às violações da privacidade e perda de dados do cliente (nem
de qualquer outra parte relacionada
aos negócios).
O Grupo Centroflora investe em processos, pessoas e tecnologias e acompanha leis e regulamentos para garantir
que os dados de seus clientes, parceiros comerciais e stakeholders se mantenham seguros e protegidos.
A Empresa possui políticas e normas
internas devidamente divulgadas para
orientar os colaboradores a adotarem
as melhores práticas nesse sentido, as
quais são constantemente criadas conforme as tendências de mercado, aperfeiçoadas e orientadas em forma de
treinamentos internos e informações
constantemente divulgadas via e-mails
e Intranet.
A Empresa também investe massivamente em segurança da informação,
tanto no ambiente físico quanto lógico.
Não obstante o acima descrito, a empresa se adequou às exigências da
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº
13.709/2018), tendo feito uma avaliação
dos processos de geração, armazenamento e descarte dos dados mantidos
sob sua responsabilidade. Gerou-se assim um mapeamento para tratamento
dos dados e uma matriz de recomen-

dações para melhoria contínua em segurança da informação e dados e consequente conformidade com a LGPD, a
qual foi integralmente adotada.
A análise engloba o tratamento de dados e sua adequação às diretrizes de
segurança e privacidade, baseando-se
em padrões internacionais como a ISO
27001 e ISO 27701.
Em abril de 2021 foi realizada de forma
oficial a primeira etapa de conscientização e treinamento para os colaboradores do Grupo Centroflora sobre segurança de dados e informação - “Primeira
Semana da Segurança da Informação –
TI” – na qual tivemos a adesão de 100%
de nossos colaboradores.
A conscientização como forma de promover a cultura da segurança de informação e dados entre nossos colaboradores será constante e já temos a
programação da “Segunda Semana da
Segurança da Informação – TI”. Essa
conscientização seguirá anualmente
sendo realizada entre seus colaboradores.
Além disso, informações, orientações e
notícias sobre segurança da informação
e dados são constantemente direcionadas aos nossos colaboradores visando
reforçar esse tema e sua importância.
O Grupo Centroflora já possuía processos maduros e bem estruturados em
segurança da informação, o que facilitou sua adequação às novas exigências

legais. As questões sobre segurança da
informação e privacidade de dados são
amparadas pela Comissão de Implantação e adequação do Grupo às novas tendências de mercado e a LGPD, reuniões
semanais são realizadas para tratar as
adequações necessárias, assim como
riscos identificados, para que sejam rapidamente mitigados, corrigidos e eliminados.
O objetivo é garantir que todos os dados,
em especial os dados pessoais e sensíveis, assim como de clientes e parceiros, estejam sempre devidamente protegidos.
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Prática de Reporte e Engajamento de Stakeholders

(102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56)

S O B R E E S S E R E L AT Ó R I O

Este é o sexto relatório de sustentabilidade publicado pelo Grupo Centroflora,
que tem frequência bienal de publicação. O relatório refere-se aos anos de
2020 e 2021 e o conteúdo foi definido
com base no GRI Standards vigente a
partir de 2016.
Não houve reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores. Durante os últimos 10 anos o Grupo Centroflora vem aperfeiçoando suas
práticas de reporte de forma que a cada
relatório elaborado nos comprometemos a incluir mais informações sobre
os tópicos materiais.
Este relatório foi preparado em conformidade com as normas GRI “opção
abrangente” e não foi submetido à verificação externa.

DEFINIÇÃO SOBRE O CONTEÚDO

EDIÇÕES ANTERIORES DO RELATÓRIO

Manter um diálogo aberto e transparente com as partes direta ou indiretamente envolvidas com o nosso
negócio é fundamental, portanto o
conteúdo desse relatório foi definido
com base em um processo de engajamento com stakeholders internos e
externos à companhia.
A identificação dos temas materiais foi
realizada em três etapas:
1.
Revisão dos temas nos relatórios
anteriores;
2.
Definição de temas relevantes
para a empresa;
3.
Aplicação de questionários
com foco nos principais grupos de
stakeholders: acionistas, clientes,
colaboradores e fornecedores.
Obtivemos um total de 78 respostas, os
5 temas mais votados foram:
1.
Pesquisa e inovação
2.
Biodiversidade - independência
estratégica
3.
Projetos sociais
4.
Gestão ambiental
5.
Qualidade de produtos e serviços

2011

2012/2013

2014/2015

2016/2017

2018/2019
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O Grupo Centroflora
(102-4, 203-1)

C

om 64 anos de história, a Centroflora mantém sua tradição como
fabricante de extratos botânicos,
óleos essenciais e ativos isolados para
indústria farmacêutica. Nos últimos
anos, vem se consolidando também
como fabricante nacional de Insumos
Farmacêuticos Ativos (IFAs), através de
novas parcerias e investimentos para
adequação de sua estrutura produtiva
e comercial.
A Centroflora possui tecnologias e processos que permitem o isolamento,
a extração, concentração e secagem
de ativos naturais diferenciados, com
qualidade e rastreabilidade asseguradas. Com isso, oferece ao mercado uma
ampla variedade de extratos provenientes de diversas regiões do planeta, com especial atenção àqueles derivados da biodiversidade brasileira,
com total sustentabilidade e respeito
ao meio ambiente, ou seja, a Centroflora sempre atuou de forma alinhada
a princípios que hoje são conhecidos
como ESG.
O Grupo Centroflora engloba: (i) a Anidro
do Brasil; (ii) Phytobios, empresa dedicada a pesquisas e desenvolvimentos
radicais e disruptivos, e (iii) o Instituto
Floravida, organização (ONG) socioambiental sem fins econômicos.
Em 2018 foi criada uma “joint-venture”
entre Centroflora e Givaudan, denominada Brazbio. A controladora da Anidro

e destas demais empresas do Grupo é
a holding KTAndersen Participações
Ltda.
Em 2017, por decisão estratégica, a Centroflora vendeu para a Givaudan, empresa de capital suíço e líder mundial
no segmento de Aromas & Fragrâncias,
sua divisão de extratos vegetais para os
segmentos de Nutrição (ou Nutracêutico). A assinatura do contrato deu-se em
19 de setembro de 2017, com conclusão
realizada em 11 de maio de 2018. Com
isso, manteve seu foco e tradição como
fabricante de extratos botânicos, óleos
essenciais e ativos isolados especificamente para a indústria farmacêutica.
Como parte do seu plano de investimentos em seu “core business” farmacêutico, a Centroflora transferiu toda a
sua área de laboratório e P&D (e planta-piloto) para uma nova sede estabelecida na cidade de Campinas/SP, batizada internamente de Centroflora Inova,
cujos investimentos ocorreram majoritariamente entre 2018 e 2020.
Concomitante a isto, a Centroflora iniciou, em 2019, investimentos na sua
divisão de extratos botânicos e óleos
essenciais para a indústria farmacêutica, através de ampliação de fábrica dedicada a estes produtos localizada em
Botucatu/SP, batizada internamente de
Centroflora Phyto. Estes investimentos
giram da ordem de R$ 25 milhões.
A Centroflora também manteve inves-

timentos em sua unidade de produção
de IFAs na cidade de Parnaíba/PI (que
também recebeu investimentos para
produção de alguns extratos botânicos), batizada de Centroflora IFA, assim
como em sua fazenda naquela mesma
cidade, denominada Tabuleiros. Também manteve investimentos em seu
módulo logístico em Botucatu/SP, denominado Centroflora Log.
No âmbito da inovação radical, por meio
da empresa Phytobios, o Grupo Centroflora foi destaque na BIOConvention,
maior feira de biotecnologia do mundo.
A sua plataforma de descoberta de moléculas a partir da biodiversidade, em
parceria com o CNPEM, foi selecionada
pela APEX para representar o Brasil na
BIO2019. Em 2019, a plataforma apresentou novas moléculas com potencial
para tratar um câncer sem tratamento,
em parceria com um grande e renomado laboratório nacional. Durante o biênio relatado, a parceria continuou com
novas expedições na região amazônica.
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Inauguração da
Unidade de Secagem
de Materiais, em
Botucatu (SP)

1957

Fundação do Grupo
Centroflora

2001

1991

Inauguração da Unidade
de Extratos Botânicos,
em Botucatu (SP)

Nascimento do
Instituto Floravida,
organização sem fins
lucrativos administrada
pelo Grupo

Aquisição da Unidade
Farmoquímica em
Parnaíba (PI) e criação
do programa Parcerias
para um Mundo Melhor

2002

2003

Venda do setor
nutracêutico para a
Givaudan

2018

Finalização da joint
venture CMS e criação
de um acordo de
distribuição entre as
empresas Centroflora e
CMS (atual C2Pharma)

Nasce a Brazbio, uma joint venture entre
Givaudan e Centroflora, com gestão
compartilhada e focada no desenvolvimento
de cadeias produtivas da
sociobiodiversidade, dando continuidade ao
trabalho desenvolvido dentro do programa
“Parcerias para um Mundo Melhor”.

Inauguração da
Centroflora Inova em
Campinas – SP

2019

Centroflora IFA: entrega de
planta de síntese em
Parnaíba/PI, com investimento
de R$ 18 milhões e projeto de
transferência para produção de
novos APIs e prospecção de
produção de Canabidiol.

2020
Inauguração da Planta Piloto em
Campinas (SP), da nova fábrica de
extratos vegetais em Parnaíba (PI) e
início das obras da nova unidade fabril
em Botucatu (SP)

2017

Início das atividades na
nova unidade fabril de
Botucatu

2021

2005

Aquisição da
área agrícola em
Parnaíba (PI)

2016

Incorporação da ASM
Research Chemicals e
fundação da L4P,
especializada em logística
farmacêutica

Criação do Programa
de Valorização do
Jaborandi

2008

Criação da CMS Centroflora
Joint Venture e início do
projeto API, em parceria
com a Boehringer Ingelheim

2014

nossa
história

2011

Inauguração da
Fábrica de Extração de
Óleos, em Parnaíba (PI)

2012

Incorporação de 100%
das ações da Phytobios,
até então sócia do
Grupo Centroflora
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Unidades
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›UNIDADES

Centroflora Inova
Campinas, São Paulo

BIODIVERSIDADE A SERVIÇO DA SAÚDE.
Construída para preencher a lacuna de
desenvolvimento de fitomedicamentos
no Brasil, acelerando o time to market
dos nossos clientes. Promove ativos
oriundos da biodiversidade brasileira,
gerando Propriedade Intelectual. Atende padrões de BPF internacionais. Parque tecnológico padrão Ouro.

1. - Foco em Novos Projetos: Inovação Radical
e Inovação Incremental;
- Parcerias com instituições de ensino e pesquisa;
- Parcerias com clientes.
2. - Otimização de processos;
- Redução de custos;
- Manutenção do portfólio.
3. - Produção Comercial em pequena escala.

» Transferência de Tecnologia Industrial e Analítica
» Conhecimento
» Suporte às Operações
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›UNIDADES

Centroflora Phyto
Botucatu, São Paulo

F

ábrica de extratos botânicos, a ser
inaugurada em 2022, focada na
indústria 4.0, com automação de
processos e rígidos controles de qualidade e sustentabilidade. Tem capacidade de produção anual de 900 toneladas

de extratos botânicos. A unidade também opera prestando serviços de secagem para empresas do ramo alimentício, com capacidade de secagem de
2.000 toneladas ao ano.
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›UNIDADES

Centroflora IFA
Parnaíba, Piauí

A

unidade contém 3 diferentes linhas de produção:

• Linha de Produção # 01: Puro em

Grande Escala APIs (Alcaloide: Sais de
Pilocarpina 2/3 da demanda global
total), com novas patentes e novos
desafios de produção.

• Linha de Produção # 02: Extratos

botânicos em grande escala.
• Linha de produção # 03: Puro em

baixa escala APIs (Produção de Novos
Ingredientes Ativos Farmacêuticos).
• Certificação Internacional GMP para

Sistema da Qualidade (FDA / EDQM /
Anvisa).
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›UNIDADES

Centroflora Agro
Parnaíba, Piauí

P

rodução de plantas medicinais com foco na domesticação do jaborandi (matéria-prima da pilocarpina). Possui 60 hectares destinados à colheita da matéria-prima. No local ocorre também o cultivo
de Cordia verbenacea e Neem.
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›UNIDADES

Centroflora Unidade de Óleos
Parnaíba, Piauí

F

ábrica de extração de óleos com grau farmacêutico.
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›UNIDADES

Centroflora Escritório Comercial
Barueri, São Paulo

U

nidade destinada para alocar
as equipes administrativa,
financeira e comercial.
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Destaques
do Biênio
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› D E S TA Q U E S D O B I Ê N I O

Inovação baseada na valorização
da Biodiversidade Brasileira

O

Grupo Centroflora não tem medido esforços na valorização da
biodiversidade brasileira como
fonte de Inovação para o mercado de
Fitomedicamentos.

cionais. Essa plataforma visa valorizar
os projetos de pesquisa em andamento
no país e o conhecimento tradicional
associado como fonte de inovação para
novos medicamentos.

Nos últimos anos investiu em iniciativas e estruturou frentes que englobam
a inovação radical e incremental no
sentido de fomentar novas descobertas
e impulsionar o desenvolvimento de
medicamentos inovadores.

Na ponta mais radical, as iniciativas
de inovação do Grupo levaram à construção de uma biblioteca de extratos e
frações da biodiversidade brasileira em
parceria com o CNPEM, com o objetivo
de identificar moléculas inéditas para
doenças que não têm cura. O projeto
recebeu o nome de MPH (Brazilian Biodiversity Molecular Powerhouse) e atualmente conta com o Laboratório Aché
como parceiro. Foram coletadas amostras em 4 biomas brasileiros (Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado), gerando uma biblioteca com mais
de 6000 frações, sendo estudadas com
tecnologia de ponta em um dos mais
modernos aceleradores de partículas
no mundo, o SIRIUS, do CNPEM – MCTI.

Entre as principais iniciativas podemos destacar a inauguração da Centroflora Inova, a plataforma InovaFitoBrasil e iniciativas em Drug Discovery em
parceria com o CNPEM e Aché.
A Centroflora Inova, localizada em
Campinas, conta com uma estrutura
moderna de P&D e escala piloto para
produção de extratos naturais em BPF,
além de um laboratório de aplicação
farmacotécnica, representando um
convite franco para inovar por meio de
parcerias.
A Plataforma InovaFitoBrasil está entrando na fase de protótipo e tem seu
lançamento previsto para o primeiro
trimestre de 2022. A Plataforma foi desenhada para conectar projetos e investidores, dentro dos níveis de maturidade tecnológica. O InovafitoBrasil, conta
também com um roteiro de desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos
alinhado às entregas regulatórias para
registro na ANVISA e agências interna-

Entre as principais
iniciativas podemos
destacar a inauguração
da Centroflora
Inova, a plataforma
INOVAFITOBRASIL e
iniciativas em Drug
Discovery em parceria com
o CNPEM e Aché.

Recentemente novos usos farmacêuticos têm surgido acerca da Pilocarpina
e encontram-se em fases avançadas de
estudos clínicos. Entre as novas indicações terapêuticas podemos destacar
medicamentos para presbiopia e hiper-hidrose.
Diante destas boas notícias, o Grupo
Centroflora tem trabalhado em alternativas para garantir o fornecimento
sustentável da pilocarpina, entre elas
ampliar a área cultivada do Jaborandi,
totalizando 60 hectares.

› D E S TA Q U E S D O B I Ê N I O

Transformando pesquisa
da Biodiversidade em Medicamentos
Fitoterápicos

A

Organização Mundial da Saúde (OMS) verificou crescimento
do interesse global por medicamentos fitoterápicos nas últimas décadas, podendo gerar vários impactos
positivos. Além de oferecer opções de
tratamento para necessidades médicas
não atendidas, proporcionar retorno financeiro ao investidor, gerar impostos
para o país e gerar empregos de alta
qualificação, há também desdobramentos socioambientais.
O Brasil possui a maior biodiversidade
vegetal do planeta e grande tradição de
uso etnofarmacológico. Também possui vários grupos de pesquisadores de
classe mundial que atuam há várias
décadas formando recursos humanos e
publicando seus trabalhos na área. No
entanto, esse conjunto de vantagens
não foi suficiente para gerar inovações
na quantidade e velocidade compatíveis com a grandeza da nossa biodiver-

sidade e das necessidades médicas do
país. Quando não há integração entre o
setor produtivo e os centros de pesquisa é possível que um projeto consuma
recursos públicos por décadas sem entregar nenhum produto, nem demonstrar sua viabilidade industrial e aplicação para a sociedade. O setor produtivo
também tem dificuldade de avaliar os
riscos e custos de desenvolvimento
a partir das informações produzidas
pela academia. Esse projeto veio para
potencializar a geração de inovação a
partir da biodiversidade brasileira com
a criação de uma plataforma digital
chamada de INOVAFITOBRASIL para conectar os atores do ecossistema de inovação no Brasil, reunindo projetos em
andamento da nossa rica biodiversidade como forma de alavancar o desenvolvimento de fitomedicamentos inovadores.
A plataforma lnovafitoBrasil conta com

um roteiro padronizado de desenvolvimento de projetos de medicamentos
fitoterápicos. O roteiro se baseia em
exigências regulatórias e nos Níveis
de Maturidade Tecnológica (Technology Readiness Levels - TRLs), usados
por muitas agências para decisão sobre apoio financeiro. Possui também
diretrizes para o planejamento e gestão dos projetos, englobando aspectos
de campo e de propriedade intelectual,
que geram confiança e reduzem o risco
de investimento. A estratégia de registro dos projetos busca promover a visibilidade das iniciativas sem coletar
informações confidenciais, mas torna visíveis bons projetos organizados
por níveis de maturidade tecnológica e
áreas terapêuticas de interesse.
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› D E S TA Q U E S D O B I Ê N I O

Novas patentes com molécula brasileira podem beneficiar
milhares de famílias na cadeia de produção

P

esquisas avançadas conduzidas
por empresas internacionais prometem impulsionar o mercado
de pilocarpina, insumo farmacêutico
ativo (IFA) cuja matéria-prima – o jaborandi – é encontrada principalmente no
Brasil. Novos usos do IFA estão sendo
aprovados para o tratamento da presbiopia (vista cansada), problema ocular que afeta 1,8 bilhão de pessoas no
mundo, e da hiperidrose (suor excessivo). O Grupo Centroflora já fornece dois
terços da pilocarpina processada pelas
farmacêuticas no mundo e está pronto
para o desafio não apenas de ampliar a
produção, mas fazê-lo de maneira sustentável, alinhado às práticas e valores
ESG – sigla em inglês para o conjunto
de boas práticas corporativas nas áreas
ambiental, social e de governança.
Com tecnologias já patenteadas, as inovações poderão dobrar a demanda global pelo insumo, que atualmente é de
3 toneladas/ano. A produção atual de
pilocarpina pela Centroflora atende à
fabricação de medicamentos para duas
indicações farmacêuticas, o glaucoma
(aumento da pressão intraocular) e a
xerostomia (boca seca).
O Grupo consegue abastecer o mercado global por meio da sólida estratégia
mantida no Programa de Valorização
do Jaborandi, que envolve capacitação
comunitária, conscientização ambiental e manejo da floresta em pé para reverter a exploração predatória da plan-

Novos usos do IFA estão
sendo aprovados para o
tratamento da presbiopia
(vista cansada), problema
ocular que afeta 1,8 bilhão
de pessoas no mundo,
e da hiperidrose (suor
excessivo).

ta. Há mais de 20 anos a Centroflora
colhe de forma sustentável as folhas de
jaborandi nos estados do Piauí, Maranhão e Pará.
Além do manejo florestal, a empresa
tem projetos na cidade de Parnaíba,
no Piauí, onde cultiva o jaborandi com
grandes investimentos em tecnologia
agronômica, com o objetivo de expandir
a produção de massa vegetal ao mesmo tempo em que conserva o meio ambiente. A unidade garante a segurança
para o fornecimento de matéria-prima
e tem sido empregada para pesquisa
de modernas técnicas agrícolas. Além

disso, a Centroflora está na fase final
de entrega de uma área agrícola de 60
hectares de cultivo de jaborandi.

eliminando-se os atravessadores para
alcançar melhor remuneração para os
coletores.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Cerca de 30 mil pessoas estão envolvidas na coleta de jaborandi para a
Centroflora, número que deve crescer
substancialmente diante do aumento
projetado para a demanda global de pilocarpina.

A atuação responsável da Centroflora
na cadeia do jaborandi permitirá aproveitar uma janela de oportunidade que
trará retorno econômico não apenas
para a empresa, mas também para as
comunidades coletoras, conforme explica o CEO do Grupo, Peter Andersen.
“O nível de demanda pela pilocarpina
tem se mantido nos últimos 15 anos,
com ligeira redução para o tratamento de glaucoma (uso original do IFA)
e ligeira alta para xerostomia, o que
trouxe estabilidade de ganhos para as
comunidades coletoras. O uso potencial da pilocarpina para presbiopia e
hiperidrose poderá exigir um grande
aumento na produção, o que impactará
de forma muito positiva os milhares de
brasileiros que sobrevivem da colheita sustentável do jaborandi. Para essas
comunidades, é de fundamental importância que a renda da colheita seja
estável por um longo período e os esforços da Centroflora caminham nessa
direção”, conta Andersen.
Todo o trabalho em torno do jaborandi
começou com o mapeamento das regiões onde existia essa espécie nativa
brasileira. Buscou-se o fortalecimento
da comunidade, cujo primeiro passo foi
a reorganização da cadeia produtiva,

O Grupo promove treinamentos sobre o
manejo adequado, orientando a comunidade sobre o tamanho certo da planta para a coleta, a quantidade de folhas que pode ser extraída, a época do
ano para isso e como preservar as sementes. Questões de conservação ambiental também são abordadas, como
tratamento do lixo e prevenção a queimadas. Essa capacitação acontece na
operação diária da cadeia, com apoio
dos parceiros locais.
Envolvidos em um projeto que beneficia sua comunidade, os coletores relatam não apenas melhoria de ganhos
financeiros e de qualidade de vida, mas
também maior autoestima e orgulho
de trabalhar com a coleta de jaborandi,
atividade antes estigmatizada.
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P R E S E R VA Ç Ã O A M B I E N TA L

versidade pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).

A conscientização e o treinamento dos
coletores realizados pelo Programa de
Valorização do Jaborandi também contribuem de maneira efetiva para a preservação ambiental por meio das técnicas de manejo da floresta em pé, sem
derrubada da mata nativa ou outras
agressões ao ecossistema.

INSUMO DE QUALIDADE

O compromisso do Grupo Centroflora se
estende à qualidade do insumo desde
o campo até a fábrica. O maior diferencial oferecido para as farmacêuticas é
a rastreabilidade da planta coletada,
prática até então inexistente no mercado brasileiro. A Centroflora conta com
parceiros locais para realizar a tarefa.

O modelo adotado pela Centroflora significou uma mudança de paradigma
frente à antiga prática em que os pés de
jaborandi eram totalmente cortados. A
planta chegou a ser incluída na lista de
espécies ameaçadas de extinção.
“O extrativismo de jaborandi no modelo Centroflora tem alto impacto social
positivo e valoriza a floresta”, explica
Priscylla Moro, gerente-geral de Parcerias da Brazbio, empresa do Grupo
responsável pela aplicação de arranjos
sustentáveis nas cadeias de abastecimento de ingredientes naturais e fitoterápicos.
O manejo florestal exige monitoramento constante. Isso é feito por meio de
parceria com a Brazbio e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA),
que realizam os inventários de plantas
e medem a real regeneração da espécie em determinadas áreas. Tudo conta
com autorização expedida anualmente
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.
O Programa de Valorização do Jaborandi recebeu reconhecimentos por sua
importância: o 1° Prêmio Nacional da
Biodiversidade, do Ministério do Meio
Ambiente; a classificação como tecnologia social pela Fundação Banco do
Brasil; e a menção como Iniciativa Empresarial de Uso Sustentável da Biodi-

O extrativismo de jaborandi
no modelo Centroflora tem
alto impacto social positivo
e valoriza a floresta.

Para citar alguns exemplos, a Cooperativa Alternativa Mista dos Pequenos
Produtores do Alto Xingu (Campax) e a
Cooperativa dos Extrativistas da Floresta Nacional de Carajás (Coex), no Pará,
têm forte rastreabilidade da folha, sinalizando em cada lote as respectivas
regiões de extração. No Piauí, o assentamento Cutias informa, para cada folheiro, o volume e região.
Além disso, técnicos das cooperativas
ajudam no controle de qualidade, pois
vão a campo para verificar como o trabalho está sendo feito e garantir a reprodução da planta no ano seguinte.
A garantia do Grupo Centroflora está
também na alta qualidade da fabricação
industrial, que ocorre em uma unidade
(CentroIFA) localizada no Piauí, sendo
uma das poucas plantas brasileiras de
IFAs certificadas pelas agências sanitárias norte-americana (FDA) e europeia
(EDQM). A pilocarpina do Grupo apresenta Drug Master File (DMF) ativo na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e tem 97% da sua produção
exportada para mais de 30 países.
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› D E S TA Q U E S D O B I Ê N I O

Centroflora Phyto

E

m 2019, iniciou-se os investimentos na ampliação da fábrica de
Botucatu (Unidade 1 – Centroflora Phyto) para produção e comercialização de extratos botânicos para a indústria farmacêutica, compreendendo
áreas certificadas com BPF de mais de

4 mil m² adicionais, alinhadas à indústria 4.0, que suprirão toda a crescente demanda de extratos botânicos.
Além das novas áreas destinadas à produção de extratos botânicos, a unidade
dispõe de área segregada e tecnologia
para secagem de colágeno.
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Portfólio
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Portfólio

(102-9, 102-11, 204-1, 408-1 e 409-1)

A

Centroflora tem em seu portfólio dezenas de espécies vegetais,
que são beneficiadas, dentro dos
mais rígidos padrões nacionais e internacionais de fabricação, em extratos,
óleos essenciais e ingredientes farmacêuticos ativos isolados. Dentre elas,
damos destaque para a Passiflora incarnata e Pilocarpus jaborandi que representam a nossa maior proporção de
vendas.
Baseada em cadeias de fornecimentos
que prezam pela qualidade e repartição
justa de benefícios no campo, a Centroflora promove saúde e desenvolvimento sustentável para o Brasil.
A empresa não mede esforços para aumentar a presença da biodiversidade brasileira em seu portfólio, tendo
investido em um Centro de Pesquisa
e Inovação de ponta em Campinas, a
Centroflora Inova, e uma plataforma
para conectar os agentes de inovação
do Brasil em um esforço conjunto para
aumentar a disponibilidade de medicamentos fitoterápicos inovadores para
os consumidores, chamada InovaFitoBrasil.
O Grupo Centroflora tem investido fortemente também no seu parque fabril
certificado, inaugurando mais uma
moderna unidade em Botucatu alinhada à indústria 4.0, fornecendo ativos de
qualidade, seguros e eficazes.
Em 2020 e 2021 o Grupo produziu ao
todo mais de 200 toneladas de extratos

secos, 120 toneladas de extratos fluidos
e 10 toneladas de extratos moles.

A Centroflora tem em
seu portfólio dezenas de
espécies vegetais, que
são beneficiadas, dentro
dos mais rígidos padrões
nacionais e internacionais
de fabricação, em extratos,
óleos essenciais e
ingredientes farmacêuticos
ativos isolados.

A Centroflora possui uma grande preocupação voltada para os cuidados
socioambientais tendo como foco a
cadeia de matéria-prima, nosso princípio é manter a floresta em pé, atuando
com produção e colheita sustentáveis
e sempre valorizando a biodiversidade
em prol do bem comum, temos a preocupação também voltada para a repartição dos benefícios, sinônimo de
renda e desenvolvimento local para
agricultores familiares e comunidades
extrativistas.
Para nós as pessoas são fundamentais
e a base da nossa cultura, que preza
pela responsabilidade e transparência
perante nossos colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros.
A Centroflora não corrobora com o
início de novos projetos e ações com
produtos que podem trazer impactos
negativos para o meio ambiente, avaliamos esses pontos no início de uma
nova parceria, verificando se o cliente
atende os mesmos princípios éticos e
morais.
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›PORTFÓLIO

Satisfação de Clientes

E

m 2020 e 2021, demos sequência
na Pesquisa de Satisfação Anual de Clientes, e os resultados da
última pesquisa demonstram um aumento nos índices de satisfação do
atendimento, qualidade dos produtos,
suporte comercial, técnico e de projetos quando comparado com os dados
da pesquisa do ano anterior.

Esse mérito se deve aos investimentos
em recursos humanos e de ferramentas
de gestão de clientes, como o Salesforce, com o objetivo de atingir excelência
no atendimento das solicitações e demandas dos clientes.
Com os investimentos do grupo na unidade de Parnaíba e nas novas unidades
de Botucatu e Campinas, estamos trabalhando para obter excelentes resultados na próxima pesquisa de satisfação no que tange ao crescimento dos
resultados de satisfação e na adesão de
respondentes.
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›PORTFÓLIO

Cadeia de Fornecedores

A

As diretrizes das parcerias, além dos
aspectos comerciais, levam em conta critérios de conservação, desenvolvimento local e econômico, gerando
impactos positivos na valorização de
produtos manejados de forma orgânica
e remuneração compatível com a qualidade das plantas como matérias-primas.

cadeia de fornecedores do Grupo Centroflora conta com produtores rurais, fabricantes, distribuidores e prestadores de serviços
devidamente qualificados mediante as
Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos regidas pela
RDC 69 de 8/12/2014 da ANVISA e Sistema da Qualidade.
Incluindo fontes nacionais e internacionais, atuando com parceiros da Europa, América do Sul, África e Ásia, a
Centroflora conta com mais de 50 parceiros de negócio qualificados para
obtenção de suas drogas vegetais (matérias-primas), as quais seguem alto
padrão de rastreabilidade e controle de
qualidade.
O valor agregado de nossas matérias-primas é fruto das parcerias que foram construídas ao longo de nossa história, nesse sentido, duas cadeias de
fornecimento ganham destaque especial: Passiflora e Jaborandi.
O projeto Passiflora, inserido no programa “Parcerias para um mundo melhor”, possui um histórico de 15 anos
de desenvolvimento e evolução, nos
quais foram envolvidos 69 agricultores
familiares e produtores rurais em contratos de longo prazo, gerando benefícios importantes para os produtores e
para a indústria, sempre com o princípio de transparência, ética e desenvolvimento mútuo.

As diretrizes das
parcerias, além dos
aspectos comerciais,
levam em conta
critérios de conservação,
desenvolvimento local
e econômico, gerando
impactos positivos na
valorização de produtos
manejados de forma
orgânica e remuneração
compatível com a
qualidade das plantas
como matérias-primas.

Além do desenvolvimento de um registro nacional de cultivo de Passiflora adaptado às condições brasileiras, a
Centroflora vem investindo em suporte
técnico e relacionamento com os agricultores e produtores. A consequência
disso é um aumento na produção nacional desta planta, assim como a profissionalização da atividade e interesse
de agricultores e produtores em agregação ao projeto. Além da assistência
técnica, a Centroflora também fornece
o material propagativo para os cultivos,
sacarias e etiquetas para a embalagem
e transporte do produtor à indústria.
Com relação ao desenvolvimento social, a Centroflora fomenta ações positivas com os produtores de acordo com
as demandas levantadas por eles, através de parcerias com instituições e organizações não-governamentais. Entre
os exemplos de ações de impacto positivo estão a construção de Bacias de
Evapotranspiração em produtores de
Botucatu/SP, viabilizando a destinação
de efluentes domésticos, conduzida
pelo Instituto Floravida, com o suporte do Grupo Centroflora, e o diagnóstico

socioprodutivo realizado também em
Botucatu, gerando 41 projetos colaborativos conduzidos pelo Instituto Floravida, SEBRAE e Centroflora com vistas às Boas Práticas Agrícolas, Saúde,
Segurança e Meio Ambiente.
A empresa repudia toda e qualquer forma de mão de obra infantil, o trabalho
forçado e/ou escravo, e o trabalho de
menor de 18 anos, salvo contratação
especial do “Aprendiz” (assim considerado a partir de 14 até 24 anos, na forma da legislação especial aplicável).
Tal comportamento não se adequa aos
valores do Grupo Centroflora, não beneficia comunidades e não contribui
para uma sociedade mais justa e sustentável.
No contrato de prestação de serviço
existem cláusulas sobre esse ponto e
é obrigatório o envio das documentações dos prestadores de serviços, comprovante de pagamento e recolhimento
dos encargos trabalhistas.
Cientes e compromissados com o estabelecimento de parcerias em nossos
negócios, procuramos facilitar e fomentar a economia local sempre que
possível. Nesse sentido, duas grandes
unidades operacionais do Grupo (Centroflora Log e Centroflora Phyto), localizadas na cidade de Botucatu, atuantes
com a fabricação de extratos vegetais
e secagem, refletem essa questão: 42%
das compras e serviços de ambas unidades são provenientes de parceiros
localizados neste município.
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PRESENÇA
GLOBAL
Mapa Mundial de Atuação

O Grupo conta com
a parceria firmada com a
distribuidora C2 PHARMA para
a sua atuação no mercado
internacional.
A C2 PHARMA é um grupo
farmacêutico que fabrica e
distribui insumos farmacêuticos ativos (APls), alcançando
mais de 45 clientes em toda
parte do globo.

ÁSIA

Bangladesh
China
Índia
Coreia do Sul
Taiwan
Vietnam
Hong Kong
Iran
Jordânia
Arábia Saudita

E U R O PA

Bélgica
Bulgária
Finlândia
França
Alemanha
Itália
Montenegro
Holanda
Polônia
Espanha
Suécia
Suíça
Grã-Bretanha
Irlanda
Egito
Israel

AMÉRICA

Canadá
Estados Unidos
México
Colômbia
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Processo Produtivo

02

Comprometimento de toda a cadeia de produção

01

03

04
01
Extrativismo
Rastreabilidade
Cultivo

02
Laboratório
Fábrica
Produtos

03
Distribuição
América do Sul,
Estados Unidos,
Europa, Ásia,
Austrália/Pacífico

04
Instituto
Floravida
Repartição de
benefícios com
a comunidade
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Participação em Associações
(102-13)

Visando interagir de forma proativa na geração de um ambiente de inovação e regulatório que fomente o desenvolvimento de negócios, no âmbito nacional e internacional, a Centroflora é filiada às associações abaixo:

Associação Brasileira da
Indústria de Insumos
Farmacêuticos

Associação Brasileira
das Empresas do Setor
Fitoterápico, Suplemento
Alimentar e de Promoção
da Saúde, tendo um
colaborador integrante na
Diretoria da Associação

Associação Brasileira da
Indústria de Química
Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades, tendo um
colaborador integrante na
Diretoria da Associação

Câmara Americana
integrando inovação e
comércio

Conselho Nacional de
Combate à Pirataria do
Ministério da Justiça
e Segurança Pública.
A participação da
Centroflora se dá por meio
da Abifina. A Comissão
tem como relatora a
Diretora de Inovação.
Link da notícia: https://
www.linkedin.com/posts/
abifina_produtosnaturaisbiodiversidadepirataria-activity6811375328645136384g6jD/

Comissão Permanente
de Independência
Estratégica e Ingredientes
Farmacêuticos Ativos do
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações

Concertação pela
Amazônia, uma rede de
pessoas, instituições
e empresas formada
para buscar soluções
para a conservação
e o desenvolvimento
sustentável deste
território

Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo
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Desempenho
Financeiro
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Desempenho Financeiro
(
102-45, 201-2, 201-3, 207-1, 207-2, 207-3, 207-4, 419-1)

R E S U LTA D O C O N S O L I D A D O

A

economia brasileira chegou ao
final de 2019 com sinais sólidos
de retomada do crescimento. Ao
longo do ano, ocorreram diversos choques – evento Brumadinho; crise na
Argentina, desaceleração global – que
impediram um processo mais firme de
recuperação. As expectativas eram de
um crescimento a partir de 2020, com
otimismo geral pelos investidores e
mercado.
Porém, o ano 2020 foi marcado por um
evento de proporções mundiais nunca
visto ou vivido pela humanidade – a
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e seus efeitos.
É necessário lembrar os diversos “lockdowns” ocorridos pelo mundo em diversos países, inclusive no Brasil, ocasionando o encolhimento das diversas
economias mundiais, e, claro, também
no Brasil, com expectativa de um PIB
negativo da ordem de -4%.
Podemos sumarizar a economia nacional das seguintes principais maneiras:
estagnação e encolhimento; PIB nega-

tivo; dólar oscilando e levando a uma
desvalorização do Real frente ao Dólar
em aproximadamente 30%; perdas de
empregos; fechamentos de empresas; e
toda uma mudança de “mindset” mundial e local por isolamento social, “home-offices”, etc.

É necessário lembrar os diversos “lockdowns” ocorridos pelo mundo em diversos países, inclusive no
Brasil, ocasionando o encolhimento das diversas economias mundiais, e, claro,
também no Brasil, com expectativa de um PIB negativo da ordem de -4%.

Os impactos no Brasil (na população,
economia e empresas) foram muito danosos.
Considerando o setor de negócios em
que atua, o Grupo Centroflora conseguiu manter as suas operações dentro
das expectativas e “budget” do ano. Porém, além de um constante olhar sobre
vendas, diversas ações internas foram
tomadas para reduzir e controlar seus
custos em um ano tão crítico quando
este, através de, por exemplo, otimização de compras, de custos, cortes (inteligentes) de custos e despesas, gestão
do capital de giro e acompanhamento
diário e tempestivo do fluxo de caixa.
Com todas essas ações, a Centroflora
conseguiu passar por esse ano tão crítico para a humanidade.

34

VOLTAR AO ÍNDICE

›DESEMPENHO FINANCEIRO

Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas
O escopo deste relatório é o Grupo Centroflora com suas operações nacionais, incluindo seus dados
financeiros.

GRI 2021: DESEMPENHO ECONÔMICO
201-1- Valor econômico direto gerado e distribuído
Em 2020, a Anidro do Brasil Extrações S.A gerou um valor econômico direto de 74 milhões.
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Abordagem Tributária
A Política Tributária da Companhia Anidro do Brasil Extrações S.A preza pelo
desenvolvimento de estratégias voltadas para a gestão da carga tributária,
sempre em conformidade com a legislação vigente. Sua estratégia tributária
está alinhada com os negócios atuais

e planos futuros da Companhia, apresentando uma abordagem transparente quanto aos efeitos tributários das
medidas em discussão no segmento e
na arrecadação, sempre demonstrando
tecnicamente o embasamento das análises e origem de dados.

Mensalmente são acompanhados pela
Diretoria Administrativa e Financeira
e apresentados ao CEO e demais membros do Conselho da Administração, na
medida que aplicável.

Governança, controle e gestão de risco fiscal
A conduta tributária se pauta no dever de cumprir rigorosamente as leis
tributárias e regulatórias vigentes. No
que abrange as responsabilidades relacionadas à tributação, a Companhia
adota o compromisso de apresentar
todas as informações ao tratamento
fiscal aplicável às Autoridades Fiscais

e Tributárias, através das obrigações
acessórias exigidas na legislação. O Gerenciamento de Risco Fiscal é acompanhado pela administração e quaisquer
alterações deverão ser aprovadas pela
Diretoria Administrativa e Financeira.
As demonstrações financeiras da Centroflora são anualmente auditadas por

empresas independentes de renome
(“Big Four”) do mercado para atestar
seus dados financeiros de acordo com
as práticas contábeis e fiscais adotadas
no Brasil e em consonância com as leis
e doutrinas contábeis e fiscais.
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Engajamento de stakeholders e gestão de suas
preocupações quanto a tributos
A área Tributária é responsável por administrar, avaliar e implementar oportunidades de processos inteligentes
que garantam informações sustentáveis e eficiência tributárias nas operações.
Tem a finalidade de trazer mais segu-

rança e de forma a antecipar eventuais
impactos nos resultados financeiros da
Companhia.
Além disso, nesse plano a área tem
como objetivo o gerenciamento dos
riscos de forma assertiva e transparente, atender fiscalizações, conduzir pro-

cessos administrativos e judiciais junto aos órgãos governamentais.
A companhia inclui em suas demonstrações financeiras consolidadas e auditadas, em suas Jurisdições fiscais locais [Brasil], conforme quadro a seguir
(em milhares de reais):

Declaramos, para os devidos fins, que não foram identificados quaisquer casos de sanções administrativas e judiciais por não
conformidades com leis ou regulamentos na área socioeconômica.

36

VOLTAR AO ÍNDICE

GRUPO CENTROFLORA | Relatório de Sustentabilidade 2020 | 2021

Gestão
Ambiental
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Gestão Ambiental

N

cessos produtivos e consequentemente
os impactos financeiros e ambientais.
Todos estes dados monitorados e devidamente registrados nos trarão base
para a avaliação de oportunidades e a
continuidade das ações de melhoria na
gestão ambiental e na eficiência ener-

os anos de 2020 e 2021 continuamos com nosso foco em monitorar o consumo de energia, água
e o gerenciamento de resíduos, sempre
com o objetivo de minimizar os impactos ambientais de nossas atividades e
melhorar a eficiência em nossos pro-

302-2 INTENSIDADE ENERGÉTICA
Nestes dados podemos ver a intensidade energética considerando o consumo de energia dentro da organização.

gética de nosso negócio. A Centroflora
continua em plena expansão, inaugurando novas áreas e unidades, tendo
como premissa projetos de alta eficiência energética.

2020

2021

GJ/T

GJ/T

GN

7,21

8,53

GLP

0,20

0,20

LCC

1,72

2,68

Lenha

0,76

0,16

0

0,03

6,71

9,90

Fontes

Não renováveis

Renováveis

Briquet
Energia elétrica

3 0 2 M AT R I Z E N E R G É T I C A
302-1 CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO
Na tabela abaixo temos os dados referentes ao consumo de energia dentro da organização, considerando todas as unidades do grupo.

O grupo sofreu uma série de expansões fabris nos últimos anos, onde muitas instalações estão iniciando as operações em
2020

2021

2021 e 2022, portanto, para a construção de um plano efetivo de reduções, faz-se necessário seguir com o mapeamento

GJ

GJ

dos dados para composição de um planejamento ambiental. Faz parte deste planejamento medir, registrar e gerenciar o

GN

9.141

11.713

GLP

255

281

LCC

2.182

3.684

958

220

0

41

8.506

13.597

Fontes

Não renováveis

Renováveis

302-3 REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA.

Lenha
Briquet
Energia elétrica

uso deste recurso.

303 ÁGUA
303-1 INTERAÇÕES COM A ÁGUA COMO RECURSO COMPARTILHADO
Nesta edição não apresentaremos esses valores devido a não termos ainda um plano de gerenciamento destes dados. O
planejamento a médio prazo contempla estes valores, os quais farão parte das próximas edições.
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303-2 CAPTAÇÃO DE ÁGUA

3 0 5 - E M I S S Õ E S D E G A S E S D E E F E I T O E S T U FA

TOTAL DE ÁGUA CAPTADO POR FONTE (M³) (G4-EN8)

Nos anos de 2020/2021 voltamos com os dados de emissões de gases de efeito estufa, e intensidade de emissões de GEE.

Na tabela abaixo temos os dados referentes a cada tipo de captação.

305-1 EMISSÕES DE ESCOPO 1

Fonte

2020

2021

Subterrânea

8.320,19

10.415,11

Superficial

256.722

203.233

Concessionária

16

3.057

303-3 DESCARTE DE ÁGUA
TOTAL DE EFLUENTE GERADO/TRATADO M³

Emissões de Escopo 1

2020

2021

CO2 (t)

551,20

725,97

CH4 (t)

0,09

0,09

N2O (t)

0,01

0,01

CO2e (t)

557,055

732,145

Emissões de Co2 biogênico (t)

270,312

260,516
Fonte de cálculo: Ferramenta GHG protocol v 2021.0.1

Todo efluente gerado nas unidades da organização é devidamente tratado e destinado.

305-2 EMISSÕES DE ESCOPO 2
Efluente Gerado

Efluente Tratado

2020

2021

2020

2021

5.290,8

7.535,9

5.290,8

7.535,9

Emissões de Escopo 2

2020

2021

CO2 (t)

145,12

264,81

CO2e (t)

145,124

264,807

303-4 CONSUMO DE ÁGUA

Fonte de cálculo: Ferramenta GHG protocol v 2021.0.1

Consumo de água total corporativo incluindo todas as fontes de captação.

305-3 INTENSIDADES DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA GEE
Toneladas / kg produzido

Consumo de água M³
2020

2021

Emissões de Escopo 1 e Escopo 2

2020

2021

265.039,19

216.705,11

CO2e (t)

0,39

0,67
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305-4 EMISSÕES DE NOX, SOX, MP E OUTRAS EMISSÕES SIGNIFICATIVAS

M E TA S PA R A O P R Ó X I M O G R I 2 0 2 2 / 2 0 2 3

Na tabela abaixo podemos ver os dados de emissões, tais como material particulado, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, referentes à unidade de Botucatu.
Toneladas /Ano

› Relatar emissões atmosféricas de escopo 3 de gases de efeito estufa – GEE;
› Relatar Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos;

Emissões

2020

2021

MP

2,274

1,091

SOx

0,208

0,105

NOx

0,746

1,999

Fonte de cálculo: Relatório de análises anual, conforme metodologia CETESB, ABNT, EPA.

306 RESÍDUOS
306-1 RESÍDUOS GERADOS
Na tabela abaixo, temos as quantias especificas por classe de resíduos gerados e destinação.
KG/ Ano
Tipo de Resíduo

Resíduos Gerados
2020

2021

Classe I – Coprocessamento

2.141

22.561

Classe II A – Resíduo destinado para
aterro industrial

11.105

37.778

Classe II A – Resíduo destinado para
compostagem (reaproveitamento em
plantações)

57.300

245.340

Classe II B – Resíduo destinado para
reciclagem

26.318

22.003

*Dos resíduos classe I gerados em 2021, 41,7 % foram destinados para Recuperação/Reciclagem.
O aumento significativo do resíduo gerado é consequência da expansão fabril em uma das nossas unidades em 2021.

› Implantação de sistema de geração de energia elétrica, a partir de fonte solar. Pretendemos implantar
um projeto piloto em nossa unidade localizada na cidade de Parnaíba, estado do Piauí, até o final do
ano de 2023.
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Colaboradores
& Sociedade
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Colaboradores & Sociedade

(102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39, 102-41, 202-1, 202-2, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2, 406-3, 407-1, 413-1 e 413-2)

A

poiar a empresa no enfrentamento de uma pandemia foi um
dos maiores desafios da área
de RH. Nos deparamos com inúmeros
questionamentos para os quais não tínhamos sequer as respostas.
Em todos os momentos, incansavelmente, estávamos buscando informações, estudando e atualizando-nos
para poder atender às situações emergenciais relacionadas à circulação do
vírus, como preveni-lo e combatê-lo,
cuidando de todos os nossos colaboradores e seus familiares, preparando
um ambiente seguro, além de todas as
medidas tomadas pelo Governo, no que
tange à legislação.
Com a criação do nosso Plano de Contingência e o Comitê COVID, conseguimos definir responsabilidades e protocolos para cada atividade exercida,
auxiliando a todos em cada tomada de
decisão, buscando, assim, dar assistência a todos os colaboradores e familiares, mantendo todas as nossas unidades em operação.
Durante a pandemia nos deparamos
com o Home Office, situação que ainda
não tinha aceitação de muitas empresas. Sentimos a falta de estar ao lado
dos nossos colegas de trabalho e descobrimos que conseguimos interagir sem
estar ao lado, respeitando o espaço e a
realidade de cada um.
Nesse período realizamos conversas
individuais para verificarmos como

estava a adaptação de todos os nossos
colaboradores, sentir as dificuldades
enfrentadas e a realidade de cada um
com suas famílias. Realizamos várias
pesquisas para acompanhar todo o processo de adaptação à nova realidade.

Durante a pandemia nos
deparamos com o Home
Office, situação que ainda não tinha aceitação de
muitas empresas. Sentimos
a falta de estar ao lado dos
nossos colegas de trabalho
e descobrimos que conseguimos interagir sem estar
ao lado, respeitando o espaço e a realidade de cada
um.

Percebemos que o atendimento psicológico online seria uma boa opção para
nossos colaboradores neste momento
e buscamos fazer parcerias que pudessem nos apoiar nesses atendimentos.
Buscamos maior flexibilidade nos benefícios, trazendo mudanças nos fornecedores.
Preparamos nossa primeira SIPAT online, realizamos confraternização virtual e nos abrimos a novas experiências,
vivenciando cada momento.
A política de remuneração do Grupo
Centroflora tem o objetivo de atrair
profissionais que tenham alinhamento com os princípios e valores da companhia. Tem como estratégia a busca
constante de retenção de talentos, nossa bonificação é através de metas relacionadas aos principais objetivos da
companhia para o ano.
O bônus é distribuído para os cargos de
liderança, conforme suas metas de avaliação por competências individuais e
de grupo alinhadas ao atingimento do
indicador financeiro da empresa. O PLR
é para todos os colaboradores, distribuído de forma mais igualitária, sendo
80% do valor igual para todos e 20% do

valor percentual sobre o salário.
Temos a descrição de todos os cargos,
tabelas e faixas salariais conforme experiência e responsabilidades de cada
colaborador, podendo se movimentar
por mérito dentro da mesma faixa ou
através de uma promoção. As propostas
de aumentos e definições de remune-

ração são elaboradas pela área de RH,
junto com o gestor da área solicitante e aprovadas em reunião executiva.
Quando envolvem a correção de faixas
salariais e alteração de vários colaboradores, são levadas para o Conselho
Consultivo para aprovação.

dos cargos e faixas salariais foi elaborado por meio de uma consultoria independente e aprovado pelo CEO.
Em julho de 2021, tivemos a aprovação
do Conselho para a correção de vários
colaboradores por conta da pesquisa
salarial.

O trabalho de elaboração de descritivos

Proporção da remuneração total anual

A proporção é de 6,42% do total anual do salário mais bem pago dividido pela média de
todos os colaboradores.

Aumento percentual da proporção da
remuneração total anual

O percentual do reajuste do maior salário para a base foi de 0,50%. O maior salário teve
reajuste menor que a base. 50% menor.

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

São poucos os colaboradores que recebem o valor mínimo, somente alguns trabalhadores
rurais estão vinculados ao salário-mínimo, em cada Unidade tem um piso da categoria.

Proporção de membros da diretoria
contratados na comunidade local

Consideramos os 3 diretores e área e localidade de atuação, consideramos que 66,66%
são contratados na comunidade local.

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

O único benefício diferente para um colaborador temporário é o Plano de Saúde e
Odontológico.

Média de horas de capacitação por ano,
por empregado

A média de hora homem de treinamento de 2020 foi 14,81 e em 2021 foi de 10,81 até
setembro/21.

Prazo mínimo de aviso sobre mudanças
operacionais

A Empresa adota como uma prática que as mudanças que afetam diretamente os
colaboradores sejam informadas com um prazo mínimo de 30 dias para a organização de
todos.
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N O VA S C O N T R ATA Ç Õ E S E R O TAT I V I D A D E D E E M P R E G A D O S

Total de Colaboradores: 170 em 2021
e 143 em 2020, sendo 25 contratações em 2020 e 35 contratações em
2021.

Total de Colaboradores: 143 em 2020 e 170 em
2021, sendo a taxa de rotatividade de 3,72% em
2020 e 5,69% em 2021, conforme tabela abaixo
por gênero, idade e região.

Nos últimos 2 anos foram totais de
60 contratações, seguindo as seguintes divisões.
Média dos dois anos: 38% de novas
contratações, conforme tabela abaixo por idade, gênero e região.

Total de desligamento nos últimos dois anos foi de
14, conforme tabela abaixo:
Taxa de rotatividade

BAURU

BOTUCATU

CAMPINAS

FORTALEZA

HOLAMBRA

30 A 50 ANOS

2

10

14

1

1

FEMININO

1

MASCULINO

1

JUNDIAÍ

MARANHÃO

3
10

11

1

1

TOTAL GERAL

Rótulos de Linha

11

39

1

5

ACIMA DE 50
ANOS

2

2

10

34

MASCULINO

2

2

PARNAÍBA

SÃO PAULO

BOTUCATU

CAMPINAS

ACIMA 50 ANOS

1

1

ATÉ 30

MASCULINO

1

1

FEMININO

20

MASCULINO

3

7

DE 30 A 50

1

8

13

FEMININO

1

22

60

MASCULINO

1

3

4

Total Geral

1

5

7

ATÉ 30 ANOS

5

1

FEMININO

3

1

MASCULINO

2

TOTAL GERAL

2

15

1

1

1
15

2

1

1

11

1

1

1

PARNAÍBA

1

1

SÃO PAULO

Total Geral

1

3

1

1

1

1

2

4

4

9

1

1
8
1

14
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L I C E N Ç A M AT E R N I D A D E / PAT E R N I D A D E

P R O G R A M A S PA R A O A P E R F E I Ç O A M E N T O D E C O M P E T Ê N C I A S D O S
E M P R E G A D O S E D E A S S I S T Ê N C I A PA R A T R A N S I Ç Ã O D E C A R R E I R A

Abaixo a relação, sendo que não tivemos nenhum caso que saiu da Empresa ou não retornou.

T

odos os colaboradores passam
por uma avaliação de competências anual, são avaliadas as
competências que são importantes
para posição que ocupam. No término da avaliação, gera-se um plano de
desenvolvimento individual, onde o
Gestor junto com o colaborador elabora
um plano com as ações e responsáveis
para o desenvolvimento do colaborador com visão atual e de futuro, pensando na carreira de cada colaborador
e sucessão.

Além dos treinamentos externos e internos oferecidos pela Empresa, temos
um programa de Reembolso de Idiomas
e Bolsa de Estudos, onde os colaboradores com mais de um ano de Empresa
podem se inscrever para o programa a
fim de seu desenvolvimento. Os cursos
escolhidos devem ter relação com sua
atividade principal. Nos dois últimos
anos todos os inscritos foram aprovados. O programa de Bolsa de Estudos
pode ser tanto para cursos técnicos,
superiores e pós-graduação. A empre-

sa hoje não tem nenhum programa de
pós-carreira.
Todos os colaboradores passam pelo
processo de avaliação e construção de
PDI, 100% do efetivo.
Os colaboradores, com exceção da liderança, passam por uma avaliação
de competência 180 (autoavaliação e
superior imediato) e a liderança passa
por uma avaliação 360 (autoavaliação,
gestor imediato, subordinados, clientes
e pares).

DIVERSIDADE EM ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA E EMPREGADOS

RELAÇÃO DE COLABORADORES EM LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE - 2020/2021
Rótulos de Linha

Média de Retenção

Contagem de Número Registro

Administrativo

100%

1

Liderança

100%

1

Operacionais

100%

2

Técnicos

100%

1

Total Geral

100%

5

A taxa de retenção de empregados é de 100%.
Taxa de retorno é de 100%.

Liderança: No total são 23 colaboradores, sendo 8 mulheres
e 15 homens, conforme tabela
abaixo.
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BENEFÍCIOS

Relação de colaboradores efetivos da Centroflora é composta pelas seguintes divisões:
Colaboradores Totais
Categoria

Acima de 50

Até 30

De 30 a 50

Total Geral

Administrativo

4

14

14

32

Feminino

2

9

5

16

Masculino

2

5

9

16

Liderança

5

18

23

8

8

10

15

54

87

Feminino
Masculino

5

Operacionais

16

Feminino
Masculino

17
1
16

54

86

Técnicos

15

13

28

Feminino

8

6

14

Masculino

7

7

14

46

99

170

Total Geral

16

1

25

OPERAÇÕES E FORNECEDORES EM QUE O DIREITO À LIBERDADE
S I N D I C A L E À N E G O C I A Ç Ã O C O L E T I VA P O D E E S TA R E M R I S C O
Nunca recebemos nenhum tipo de reclamação, em todas as nossas unidades temos acordo coletivo direto com o sindicato. Qualquer alteração ou renovação, realizamos assembleia convidando a participação de todos e assinatura para
aprovação. Declaramos, para os devidos fins, que 100% dos empregados da companhia estão cobertos por acordos de
negociação coletiva.
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CENTROFLORA DE OLHO NO FUTURO

PROJETO SER CRESCER

U

m dos nossos desafios, como empresa, é tornar o nosso time mais diverso e
inclusivo. Temos o orgulho de realizar o projeto Ser Crescer em parceria com
Instituto Floravida e SENAI para capacitar adolescentes para o mercado de
trabalho. O programa, organizado por profissionais do Grupo Centroflora e técnicos do SENAI, oferece curso de 300 horas, em 6 meses de duração, com orientações
técnicas e comportamentais.
O objetivo do programa é eliminar barreiras para a entrada do jovem no mercado
de trabalho, apoiando a diversidade nas empresas e, nesta primeira edição, prioriza 8 estudantes com idade entre 16 a 18 anos, moradores do bairro Jardim Monte
Mor, Botucatu do Projeto Adolescer.

Temas abordados:
• Regras básicas de Português na escrita e fala;
• Inglês básico;
• Como preparar um currículo, conhecer seus pontos fortes, se preparar para uma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

entrevista;
Ética no trabalho;
Curso de Assistente da Qualidade;
Treinamento de Operadores de Produção;
Segurança do Trabalho, comportamento seguro no ambiente de trabalho;
Boas Práticas de Fabricação;
Empreendedorismo;
Treinamento 5s;
Área Regulatória e os impactos
no dia a dia;
O que são certificações e os
impactos na Empresa.
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Saúde e
segurança
do trabalho
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Saúde e Segurança do Trabalho

Segurança, saúde e sustentabilidade estão na nossa essência!

(403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-7, 403-9 e 403-10)

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A

Saúde e a Segurança de nossos
colaboradores são uma preocupação constante, por esse motivo sempre buscamos a excelência. Nossa meta de dias perdidos considerando
todas as nossas unidades por motivo de
acidente foi de 86 dias e ficamos abaixo da meta em 2021. Contamos com o
apoio de empresas especializadas em
Segurança e Saúde, com atendimento para todas as unidades, mantendo
sempre o padrão.
Em 2020 e 2021, revisamos todos os nossos procedimentos, unificando muitos
deles como corporativos, deixando os
objetivos padronizados e adotando um
planejamento único para a organização.

Realizamos laudos ergonômicos para
todos os postos de trabalho com foco
no bem-estar laboral, na busca constante de um ambiente de trabalho saudável. Os temas abordados na nossa SIPAT de 2021 estão relacionados a ações
preventivas e comportamento seguro,
reforçando a estratégia de elevar o nível de segurança das unidades fabris,
bem como em avançar cada dia mais
na cultura de prevenção de acidentes e
incidentes.
Mantemos nossos diálogos semanais
de segurança distribuídos em todos os
setores e unidades do grupo, com agenda rigorosa e planos de ação condizentes com as operações dos locais.

•

Procedemos a realização anual de todos os treinamentos voltados às normas regulamentadoras, atendendo as
legislações vigentes e trazendo sempre
as melhores práticas para os nossos
procedimentos e rotinas.

O Grupo Centroflora
coloca os seus
colaboradores como
protagonistas, abrindo
espaço para diálogo,
crescimento, inovação
e evolução constante.

O Grupo Centroflora coloca os seus colaboradores como protagonistas, abrindo
espaço para diálogo, crescimento, inovação e evolução constante. Nestes últimos dois anos o grupo avançou na conclusão de duas novas unidades fabris,
sendo uma na cidade de Campinas-SP
e outra na cidade de Botucatu-SP, onde
os mais rigorosos procedimentos voltados à segurança foram implantados e
são cuidadosamente geridos.

•

403-1 – Sistema de Gestão
de Saúde e Segurança do
Trabalho

A Centroflora preza por um ambiente
de trabalho saudável, de colaboração e
respeito. Isso nos motiva a sempre buscar novas alternativas para evolução
do Grupo, que trata seus colaboradores
como membros da família.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
403-2 – Identificação de
Periculosidade, Avaliação
de Riscos e Investigação de
Incidentes

•
•
•
•

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
- Avaliações Física e Químicas das áreas;
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
- Exames Periódicos.
- Exames Complementares.
- Exames de Admissão.
- Exames de Demissão.
- Exames de Retorno.
- Monitoramento da Saúde do Trabalhador.
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
Integração para Novos Colaboradores;
Integração para Terceiros;
Liberação de Atividades Especiais
(Trabalho em Altura/Eletricidade/Serviço a Quente/Espaço Confinado)
Qualificação nas Normas Regulamentadoras, sendo;
- NR10 – Eletricidade;
- NR11 – Transportes e Manuseio com Equipamentos Motorizados;
- NR33 – Espaço Confinado;
- NR35 – Trabalho em Altura;
Mapa de Riscos das Áreas;
Ergonomia;
Estoques de EPI´s
Entrega de EPI´s;
Controle das Fichas de EPI´s
DSS – Diálogo Semanal de Segurança.
Estatísticas de Acidentes de Trabalho;
Laudo de Periculosidade – Documento que identifica se a área é periculosa ou
não.
APR – Avaliação Preliminar de Risco (Planilha Utilizada para Auxiliar nas
Avaliação).
Investigação do Incidente;
Preenchimento do RQ14-005-I Relatório de Incidente - RI.
Plano de Ação;
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403-3 – Serviços de Saúde do
Trabalho
403-4 – Participação dos
Trabalhadores, Consulta
e Comunicação aos
Trabalhadores Referentes
à Saúde e Segurança do
Trabalho
403-5 – Capacitação de
Trabalhadores em Saúde e
Segurança do Trabalho

GRUPO CENTROFLORA | Relatório de Sustentabilidade 2020 | 2021

Avaliação dos resultados do ASO – Atestado de Saúde do Ocupacional do
trabalhador, resultado dos exames e monitoramento das atividades de riscos nas
áreas.

•
•
•
•

Auxiliar o SESMT nas informações de possíveis riscos de acidentes e saúde,
informação para os trabalhadores nos quadros de avisos e DSS;
Informação dos riscos existentes nas áreas através da integração de segurança;
Inspeções da CIPA;

•

Integração de Segurança (informar os riscos existentes nas áreas onde irá
trabalhar);
Técnicos em Segurança do Trabalho;

403-7 – Prevenção e
Mitigação de Impactos
de Saúde e Segurança
do Trabalho Diretamente
Vinculados com Relação de
Negócios

•
•

Acidentes de Trabalho com afastamento – típico.
Acidente de Trajeto – Rodovias / Cidade.

403-9 – Acidentes de Trabalho

•
•
•

Investigação de Acidente de Trabalho.
Preenchimento do RQ14-003-I Relatório de Acidente de Trabalho RAT.
Plano de Ação para Causa Raiz.

•

Fator identificado através dos exames periódicos/complementares dos
colaboradores;
Identificação do colaborador através do estado de saúde do trabalhador durante
as atividades;

403-10– Doenças Profissionais

•

403-11– Pessoal de Segurança
Capacitado em Políticas ou
Procedimentos de Direitos
Humanos

Técnicos de Segurança apoiados na Política de Segurança da empresa.
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Biodiversidade
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Biodiversidade
(304-2, 304-3 e 304-4)

Brazbio – Parcerias para um
Mundo Melhor

N

ossos produtos são derivados de
recursos da rica biodiversidade
do Brasil e do mundo. Essa relação de dependência exige ações que
minimizem nossos impactos negativos
e maximizem nossos impactos positivos, visando a disponibilidade a longo
prazo, assim como a conservação dos
recursos naturais para futuras gerações. Visando promover o uso sustentável e a conservação da biodiversidade,
assim como a repartição dos benefícios oriundos de seu uso, continuamos
acreditando no fomento de cadeias de
abastecimento sustentáveis, através de
parcerias que geram renda e desenvolvimento local para agricultores e comunidades extrativistas.
A partir do M&A em 2018, esses projetos passaram a ser implementados e
geridos pela Brazbio, uma joint venture
entre a Centroflora e a Givaudan, que
nasceu para dar continuidade ao programa Parcerias para um Mundo Melhor, já desenvolvido há mais de 15 anos
pelo Grupo, e para expandir os serviços
prestados para atendimento de outras
empresas que utilizam ingredientes
naturais da biodiversidade. A seguir
apresentamos os principais projetos e
destaques do último biênio.

Visando promover o uso
sustentável e a conservação
da biodiversidade, assim
como a repartição dos
benefícios oriundos de
seu uso, continuamos
acreditando no fomento de
cadeias de abastecimento
sustentáveis, através
de parcerias que geram
renda e desenvolvimento
local para agricultores e
comunidades extrativistas.

A Brazbio tem como foco a
gestão e execução de projetos
de impacto socioambiental.
Por meio de uma equipe
multidisciplinar especializada,
com ampla experiência no
desenvolvimento de cadeias
produtivas de ingredientes
naturais, seus principais
objetivos são:
• Oferecer soluções integradas
para o fornecimento de
ingredientes naturais em escala
industrial com rastreabilidade,
qualidade e sustentabilidade,
certificadas ou não;
• Promover a agricultura
sustentável e o manejo
florestal por meio de parcerias,
contribuindo para a geração
e diversificação de renda nas
áreas rurais e florestais;
• Promover a repartição
de benefícios para apoiar
comunidades e famílias
envolvidas no fornecimento
sustentável de ingredientes
naturais da biodiversidade.
A Brazbio está localizada em
Botucatu, SP, em uma área total
de 14,5 hectares, incluindo áreas
de preservação e experimentais,
além de jardim botânico com
mais de 300 espécies e horta
beneficente.
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P I L A R E S D O A B A S T E C I M E N T O R E S P O N S ÁV E L

PRINCÍPIOS

Geração de RENDA

Conservação da

REPARTIÇÃO DE

promovendo o

BIODIVERSIDADE pela adoção

BENEFÍCIOS em apoio

ABASTECIMENTO

de PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

às COMUNIDADES e

desde a ORIGEM

em áreas rurais e de floresta

PRODUTORES FAMILIARES
na origem

C A D E I A D E M AT É R I A P R I M A N O B R A S I L . M A I S D E 4 . 0 0 0 FA M Í L I A S
I N S C R I TA S
2

12

10

11

9

PARÁ
Jaborandi (BDB)
Pesquisa de sazonalidade
proprietária

1

3

2

5

ACRE
Unha-de-gato (BDB)
PARANÁ
Alcachofra, Camomila,
Jambu, Espinheira Santa,
Erva-Mate (BDB) e
Passiflora
SANTA CATARINA
Erva-Mate (BDB) e
Nogueira da Índia
BOTUCATU
Campos experimentais
botânicos proprietários

1

AMAPÁ
Camu Camu (BDB)

3

MARANHÃO
Fava d’anta e
Jaborandi (BDB)

4

PIAUÍ
Cordia, Guava e
Jaborandi (BDB)

5

CEARÁ
Fava d’anta (BDB)

6

BAHIA
Guaraná (BDB)

7

MINAS GERAIS
Barbatimão (BDB)
Brócolis (seeds)

8

SÃO PAULO
Alcachofra, Brócolis,
Clorofila, Echinacea,
Passiflora
BDB: Guava, Guaco, Jambu,
Fáfia, Maracujá, Pariparoba,
Phylantu

4

6

12

7

9
10

8

11
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As principais diretrizes para a agricultura sustentável aplicadas nas cadeias de
abastecimento da Centroflora são:
•

Agricultura familiar;

•

Aumento de produtividade e redução
de custos;

•

Uso sustentável dos recursos
naturais, minimizando os impactos
à biodiversidade, promovendo a
conservação do solo;

•

Boas práticas Agrícolas (BPA) e
Produção Integrada (PI):

› Não utilização de pesticidas,
herbicidas e agrotóxicos banidos CLEAN MATERIAL;
› Uso racional de insumos;
› Promoção da agricultura orgânica CERTIFICADA;
› Uso de controle biológico ou
defensivos permitidos no controle
de pragas e doenças.

P R I N C I PA I S P R O J E T O S C O M G R U P O C E N T R O F L O R A E M 2 0 2 0 / 2 1 :
Abastecimento Sustentável da Passiflora incarnata:
A Passiflora incarnata é uma planta
nativa da América do Norte. É cultivada no Brasil por agricultores familiares parceiros da Brazbio, se adaptando
bem às condições climáticas das regiões Sudeste e Sul.
O escopo de trabalho da Brazbio in-

clui assistência técnica aos produtores,
além de apoio na gestão da qualidade
e rastreabilidade da matéria-prima no
campo.
Historicamente, a cadeia da passiflora
já envolveu 69 produtores familiares
desde o início de sua implementação
em 2009 e, como exemplo de arranjo
produtivo local, tem contribuído para o
desenvolvimento de verdadeiros conglomerados familiares que crescem e

evoluem em parceria de comércio justo
e transparente com a indústria.
Para o ano de 2022, está projetado o
crescimento da cadeia para atendimento à demanda deste importante
princípio ativo de medicamentos ansiolíticos amplamente consumidos durante a pandemia. Novos plantios foram iniciados em 2021, que ampliarão
para aproximadamente 100 hectares

envolvendo 28 famílias com contratos
já assinados, localizados em 6 municípios. Estima-se a produção de 250 toneladas desta droga vegetal, que será
beneficiada pela Centroflora para atendimento do mercado no volume e com
as boas práticas implementadas desde
o campo.

• Implementação do Processo Planta Limpa direto no produtor;
• Produção 100% orgânica certificada;
• Obtenção da Autorização Direta para extrativismo da folha de jaborandi junto ao ICMBio, renovada anualmente em 2019, 2020 e 2021;
• Monitoramento na FLONA Carajás e subsídios para o manejo sustentado de jaborandi, através de parcerias com a Universidade local;
• Comprometimento dos fornecedores que cumpriram o contrato mesmo diante dos desafios trazidos pela pandemia;
• Melhora na qualidade da folha tanto em relação à diminuição de galhos quanto em relação ao teor de pilocarpina;
• Diagnóstico socioambiental da cadeia nos estados do Pará, Maranhão e Piauí, com o mapeamento e atuação para a mitigação imediata de riscos prioritários;
• Apoio da Centroflora às associações e cooperativas engajadas na cadeia de abastecimento nos estados de atuação, com o fornecimento de cestas básicas e materiais de

higiene durante a pandemia, principalmente direcionados aos folheiros com idade superior a 60 anos;
• Mais de 40 hectares em novos plantios.

Abastecimento Sustentável de Cordia

Por meio da Brazbio, a Centroflora tem sucesso nos complexos e
constantes desafios oriundos de uma
cadeia de abastecimento de ingredientes naturais, quais sejam:

•

•

•

•
•

Garantia de abastecimento, no
volume e qualidade requeridos;
Estabilidade de preço;
Gestão de contratos e relacionamento de longo-prazo com os
produtores, associações e coo-

•

perativas direto na fonte, sem
atravessadores;
Transparência e comércio justo,
com a adição de valor, melhoria da
renda e diversificação de atividades nas comunidades onde atua;
Respeito à biodiversidade, adoção
de práticas conservacionistas e
conformidade com a legislação
ambiental aplicável;
Rastreabilidade dos ingredientes
naturais.

O óleo essencial de erva baleeira (Cordia verbenacea), nome atual correto
Varronia curassavica, é obtido a partir
de extração por arraste a vapor. Dife-

Abastecimento Sustentável do Jaborandi
O Jaborandi (Pilocarpus microphyllus)
é uma planta nativa de diversos estados no Norte do Brasil. É amplamente

rente das drogas vegetais utilizadas na
fabricação de extratos, que possuem a
secagem como principal forma de beneficiamento, o óleo essencial é obtido
a partir da planta fresca.
O escopo de trabalho da Brazbio inclui o

planejamento agrícola com o produtor,
a viabilização de mudas, recomendações de correção e adubação baseadas
em análises de solo, acompanhamento
de todas as etapas de cultivo até a colheita, com foco em boas práticas agrí-

colas e manejo orgânico, sistematização de dados de produção e feedback
anual de desempenho do produtor.

utilizado pela indústria farmacêutica
para a produção de insumos farmacêuticos para o tratamento de glaucoma.
É uma espécie ameaçada de extinção
devido ao seu histórico de exploração
predatória.

O projeto Jaborandi gera renda para comunidades a partir do uso sustentável
de florestas conservadas e já rendeu ao
Grupo Centroflora diversos prêmios e
reconhecimentos pelo seu impacto positivo.

O escopo de trabalho da Brazbio inclui
assistência técnica e capacitações em
boas práticas de manejo às comunidades extrativistas, além de apoio para
regularização e conformidade ambiental dos polos de extrativismo.
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Instituto
Floravida
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Instituto Floravida
(304-2, 304-3 e 304-4)

C

riado pelo Grupo Centroflora no
ano de 2002, o Instituto é uma
organização civil sem fins econômicos, de direito privado e caráter
socioambiental, que possui a missão
de contribuir com a transformação socioambiental das comunidades inseridas em suas iniciativas, promovendo a
educação em defesa da vida, a conservação ambiental e o desenvolvimento
local. Ao longo destes 19 anos, o Floravida tornou-se uma Organização de
Utilidade Pública e Entidade Filantrópica de Assistência Social e com isso passou a receber financiamento do Poder
Público Municipal, Estadual e Federal,
tornando-se uma referência no terceiro
setor em seu âmbito de atuação.
Os valores da organização são:
Compromisso com a vida: toda vida tem
seu valor intrínseco e estamos comprometidos com este valor.
Respeitando a diversidade: respeitamos a biodiversidade, a sociodiversidade e as diferenças.

Transparência: a transparência permeia nossas relações com pessoas e
trabalho.

Nome do
projeto

Seguindo nossa missão e esses valores,
operamos em quatro eixos temáticos:

Adolescer

• Promoção da Saúde;

Público
atendido

Crianças,
adolescentes
e adultos

• Educação;
• Conservação do meio ambiente;
• Soluções sustentáveis de infraestru-

tura e tecnologias socioambientais.
Para o desenvolvimento dessas atividades, o Floravida tem uma equipe multidisciplinar envolvida na execução de
seus programas em âmbito nacional e
internacional. Mantém uma forte história de atuação nos municípios onde
estão localizadas sua sede, Botucatu
(SP) e Filial, Parnaíba (PI). O Instituto
opera 4 programas socioambientais em
âmbito nacional, nos quais conta com
uma ampla rede de parceiros locais.

Centrofauna
Animais

De crianças a
idosos

Pró-Saúde
Território
Botucatu
Idosos

Objetivos do
Planejamento 2022
Fortalecer os vínculos familiares e comunitários de
crianças,
adolescentes, mulheres,
idosos e comunidade em
situação de vulnerabilidade social, no Bairro Jardim
Monte Mor, contribuindo
com seu desenvolvimento
e aprendizagem, bem como
facilitando a inclusão e o
protagonismo.
Obter maior qualidade e
bem-estar nos processos
de manejo animal, além de
adequar as estruturas físicas
do Programa de acordo com
as Instruções Normativas
do IBAMA, bem como as
diretrizes de boas práticas
de cada setor. Implementar
e desenvolver atividades de
educação ambiental para
crianças e idosos.
Desenvolver ações de promoção da saúde, educação
ambiental e práticas integrativas e complementares, ampliando os serviços
oferecidos pelas unidades de
saúde do SUS, atuando em
parceria com equipamentos
públicos de saúde em benefício de suas comunidades
locais.

Principais resultados

A manutenção dos vínculos,
durante a pandemia, com os
atendidos e comunidade do
bairro, possibilitando a realização de atividades on-line e campanhas de prevenção à Covid-19
e combate à fome, com entrega
de material de higiene pessoal, máscaras, álcool 70º, cestas
básicas e sopa.

• Capacitação da equipe (NR. 23,
•
•

35, brigada de incêndio, entre
outras).
Implementação do novo setor
de nutrição animal.
Melhorias significativas nos
processos de acolhimento,
monitoramento e soltura dos
animais.

Número de atendidos
2020

2021

120
crianças e
adolescentes
– 20
mulheres

120
crianças
e adolescentes – 23
mulheres

219

19

30/
mês

60/mês

40/
mês

60/mês

• Melhoria dos processos meto•
•

dológicos, e atuação diretamente com o SUS.
Ampliação do número de
unidades de saúde atendidas,
atualmente são 5.
Construção de quatro viveiros
para produção vegetal e distribuição de plantas medicinais.
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• Através da parceria entre o Instituto Floravida,

Pró-Saúde
Território
Parnaíba

De crianças
a idosos

Atuar como um centro de
referência em cultura, educação e promoção da saúde,
fortalecendo as políticas
públicas e impactando
positivamente na vida das
comunidades atendidas.

•
•
•

Programa
Terraflora
Território
Botucatu

Programa
Terraflora
Território
Piauí

Programa
Terraflora
Território
Bahia

Agricultura
familiar e
extrativista
rural e
urbana

Promover desenvolvimento humano, conservando o
meio ambiente, por meio
da realização de projetos
educacionais e de soluções
sustentáveis de infraestrutura, com tecnologias socioambientais em comunidades
agrícolas, extrativistas,
urbanas e rurais.

Agricultura
familiar e
extrativista
rural e
urbana

Promover desenvolvimento humano, conservando o
meio ambiente, por meio
da realização de projetos
educacionais e de soluções
sustentáveis de infraestrutura, com tecnologias socioambientais em comunidades
agrícolas, extrativistas,
urbanas e rurais.

Agricultura
familiar e
extrativista
rural e
urbana.

Promover desenvolvimento humano, conservando o
meio ambiente, por meio
da realização de projetos
educacionais e de soluções
sustentáveis de infraestrutura, com tecnologias socioambientais em comunidades
agrícolas, extrativistas,
urbanas e rurais.

Grupo Centroflora e Prefeitura Municipal de Parnaíba, é possível manter a média de atendimentos da UBS-32 em 3.500 pessoas por mês, com
ações que vão além do atendimento convencional, realizando o projeto de dispensação de
medicamentos alopáticos, práticas integrativas
e complementares e atendimento comunitário.
Campanha de segurança alimentar e doação de
alimentos, beneficiando cerca de 300 famílias.
Nos últimos dois anos, obtivemos o maior número de doações de medicamentos em 15 anos
de parceria com os Laboratórios Aché.
Planejamento e início da construção do “Espaço
Floravida de Cultura, Educação e Promoção da
Saúde”.

40 idosos/
mês

60
idosos/
mês
900
famílias
atendidas
direta ou
indiretamente

• Construção de 5 estações de saneamento rural
•

ecológico com a implantação de Bacias de evapotranspiração (BET);
Construção de duas Unidades básicas de depósito, banheiro e BET, para hortas urbanas comunitárias.

Análise do Questionário Socioeconômico e Agroambiental. Aspectos abordados:
• Identificação e Perfil Dos Proprietários;
• Caracterização Dos Membros Da Família E Demais Moradores;
• Principais Fontes De Renda;
• Segurança Alimentar E Nutricional;
• Capacidade De Organização;
• Infraestrutura E Saneamento.

O Projeto de Alfabetização atende três vezes
semanais 140 famílias, abrangendo 7 comunidades
agrícolas no território da Bahia.

Medicamentos doados do Laboratório Aché ao Instituto Floravida:
• 2020 = 28.897 unidades
• 2021= 20.119 unidades

10
famílias

90
famílias

140
famílias

60
famílias

92
famílias

140
famílias

Nº de atendimentos/pessoas que receberam os medicamentos:
• 2020= 31.466
• 2021= 19.130

Centrofauna

N

o ano de 2021, o Programa acolheu 19 animais. Durante esse
período ocorreu a redução do
plantel e recebimentos devido à diminuição do número de viveiros e, com o
intuito de promover o bem-estar positivo aos animais, houve a readequação
da densidade populacional dos recintos, mantendo o número de animais
por recinto respaldado pela Instrução
Normativa do IBAMA n° 07 de 2015, relacionada com as categorias de fauna
silvestre em cativeiros. Ademais, o manejo nutricional das aves foi otimizado
por zootecnistas, através de orientações e desenvolvimento de projetos de
pesquisa.
Em constante, ocorreram capacitações
para a equipe, tais como: formação de
brigada de incêndio de acordo com a
norma regulamentadora (NR) n° 23,
treinamento para trabalhos em altura
NR nº 35, uso da motopoda, manejo de
espécies de plantas invasoras e manejo
de animais peçonhentos no Centro de
Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos.
No quesito estrutural, ocorreu a finalização da primeira etapa do setor de
nutrição animal, levantamento das necessidades de reforma e adequações
das estruturas físicas e implementação
do Mini-SAF (Sistema Agroflorestal).
Em relação à educação ambiental, além

das visitas técnicas presenciais, houve
a divulgação de vídeo junto ao grupo
GEBio (Grupo de estudos em Biodiversidade), apresentação de palestras de
modo remoto para disciplinas de manejo de fauna silvestre (FCA) e ornitologia aplicada (FMVZ), bem como o “Miniciclo: Vivências no CETAS” para alunos
da graduação de biológicas, em parceria com o Centro Acadêmico de Biologia
“Professora Anne Lígia Dokkedal” e a
submissão do Projeto Centrofauna para
Idosos aos editais Bradesco e Aché.
No que se refere à conservação de habitats protegidos e biodiversidade, de
acordo com o último estudo realizado,
das espécies descritas na área, 7 destas
espécies estão quase ameaçadas, há 1
espécie em perigo, 2 espécies criticamente em perigo e 5 espécies vulneráveis, incluídas na lista vermelha da
IUCN e em listas nacionais de conservação. Ademais, foi efetuado o mutirão
de manutenção de aceiros da área, em
parceria com apoiadores e outros programas do Floravida, visando a segurança da área em relação a prevenção e
combate a incêndios.
Para mais, foi realizado monitoramento de áreas degradadas (reserva legal
das empresas parceiras) da Área de Soltura e Monitoramento de Fauna e houve a renovação da parceria vinculada
ao Programa Município Verde Azul de
Avaré.

Principais ações/resultados de 2021
• Treinamento NR- 23 e formação de
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

brigada de incêndio
Treinamento/capacitação em altura
NR-35
Treinamento motopoda
Capacitação para manejo de peçonhentos
219 animais acolhidos em 2020 e 19
em 2021
Adequação da densidade populacional dos recintos (nº menor de animais
de acordo com a instrução normativa)
Renovação de parceria com a Prefeitura de Avaré
Finalização do setor de nutrição 1ª
etapa
Projeto Zootecnia (bem-estar animal e
adequação do manejo nutricional)
Palestras (FCA - manejo de fauna silvestre, CABIO Bauru, Silvinha - ornitologia aplicada)
Estágios e voluntariados: 3 estágios
curriculares supervisionados, 2 estágios extracurriculares remunerados e
10 voluntários.
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Gráfico 01. Origem dos animais recebidos pelo Programa Centrofauna 2014-2021
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Gráfico 02. Origem dos animais recebidos pelo Programa Centrofauna 2014-2021

N Ú M E R O T O TA L D E E S P É C I E S I N C L U Í D A S N A L I S TA V E R M E L H A D A I U C N

Número total de
espécies
incluídas na
Lista Vermelha da
IUCN

Categoria Funcional

Fauna

Criticamente ameaçada de extinção
(CR)

2

Ameaçada de extinção (EN)

1

Vulneráveis (VU)

5

Quase ameaçada (NT)

7

Pouco preocupante (LC)

153

Total

168
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Quadro geral da Visão de Sustentabilidade (103-1)

Quadro geral da Visão de Sustentabilidade (103-1)

Tema

Objetivo

Evoluções alcançadas

Temas materiais

Sociobiodiversidade

4.000 famílias nas
cadeias produtivas

Crescimento significativo no biênio causado pelo crescimento do
mercado de calmantes naturais e
pilocarpina

Valorização
da Sociobiodiversidade

Implantação de
sistema de geração
de energia elétrica,
a partir de fonte
solar. Pretendemos
implantar um projeto
piloto em nossa
unidade localizada
na cidade de Parnaíba, estado do Piauí,
até o final do ano de
2023.

Evolução será mensurada no próximo biênio

Relatar geração de
resíduos e impactos
significativos relacionados a resíduos

Utilização do resíduo de etanol
nos automóvies e transformação
do residuo de extração em compostagem

Resíduos

Cadeia de fornecimento

Rastreabilidade
100% dos insumos
da cadeia

Rastreabilidade das matérias-primas vegetais dentro de todos os
requisitos legais e evoluindo para
certificações internacionias

Transparência
e origem dos
produtos

Colaboradores

35% de mulheres em
cargos de liderança
(gerência para cima)
Programa ser crescer

Ampliação da estratégia de
representatividade no quadro de
colaboradores

Diversidade e
Equidade

Evoluir indicadores
de desenvolvimento
humano e social das
comunidades

Projetos: Adolescer; Pró-Saúde

Energia

Resíduos

Comunidades

ODS

Tema

Objetivo

Fornecedores

Saúde e bem-estar
e diminuição das
desiguladades
Ampliar integração
dos parâmetros
socioambientais na
seleção e gestão de
fornecedores

1 10 15

Temas materiais

ODS

Território Piauí;
Programa Terraflora
Território Bahia

Saúde e bem-estar e
diminuição das desigualdades, educação
e água

Modelo de Gestão

Implementar valoração das externalidades socioambientais
da cadeia de valor

Projetos Parcerias para um
mundo melhor e valorização do
Jaborandi

Transparência
e origem dos
produtos

6 12 13 15

Governo e Sociedade

Promover discussão
dos temas materiais

Participação nas discussões de
temas como independência estratégica de IFAs e conservação
do meio ambiente com entidades
governamentais

Valorização
da Sociobiodiversidade

16 17

Engajamento de
Público

Modelo de governança com engajamento externo para
evolução da gestão e
estratégia de sustentabilidade

O plano de engajamento e mobilização dos colaboradores para
temas ESG, tem sido incorporado
por nossos clientes também

Valorização
da Sociobiodiversidade

12 16

Governança da
Sustentabilidade

Implantar Conselho Consultivo com
especialistas para
avaliar progresso e
evoluir a estratégia

Temas de sustentabilidade incorporados aos temas do conselho
consultivo

Formulações

90% do portfólio
solventes verdes

Processos produtivos baseados
em solvente água e etanol

Resíduos,
mudanças
climáticas

13

Marcas

Divulgação da pegada socioambiental
das atividades

Plano de comunicação, engloba
publicação do GRI e divulgação
das atividades por meio das associações e redes sociais

Transparência
e origem dos
produtos

12

Mudanças climáticas

Ações de conservação por produção de
mudas e proteção da
fauna, com abordagem educativa para
conservação

Projeto: Valorização do jaborandi
e Centrofauna

Mudanças
climáticas

12, 16,
12
16 13
13

13

Mudanças
climáticas

11 12 14 15

8 12

5

1

Projetos: Parcerias para um mundo melhor, Programa Terraflora

Evoluções alcançadas

Território Botucatu,
Programa Terraflora

10

Território Botucatu;
Pró-Saúde
Território Parnaíba
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Sumário de Conteúdo GRI

E S T R AT É G I A
GRI STANDARD

(102-55)

GRI 102: Divulgações
gerais 2016

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

102-14 Declaração do tomador de decisão sênior
102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

LEGENDA DAS ODS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17
ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI STANDARD

GRI STANDARD

GRI 101:
Fundação 2016

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

Não possui divulgações

GRI 102: Divulgações
gerais 2016

DIVULGAÇÃO

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento

16
16

"102-17 Mecanismos de aconselhamento e
preocupações sobre ética"

16
16

102: DIVULGAÇÕES GERAIS
GOVERNANÇA
PERFIL ORGANIZACIONAL
GRI STANDARD

GRI STANDARD
DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

PÁGINA

OMISSÃO

102-18 Estrutura da governança

102-1 Nome da Organização

102-19 Delegação de autoridade

102- 2 Atividades, marcas, produtos e serviços

"102-20 Responsabilidade de cargos e funções
de nível executivo por tópicos econômicos,
ambientais e sociais"

102-3 Localização da sede
102-4 Localização das operações

102-21 Consulta aos stakeholders sobre tópicos
econômicos, ambientais e sociais

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica
102-6 Mercados atendidos
GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

DIVULGAÇÃO

GRI 102: Divulgações
gerais 2016

102-7 Porte da organização
102-8 Informações sobre empregados e
trabalhadores

102-22 Composição do mais alto órgão de
governança e dos seus comitês
102-23 Presidente do mais alto órgão de
governança

102-9 Cadeia de fornecedores

102-24 Selecionando e nomeando o mais alto
órgão de governança e seus comitês

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

102-25 Conflitos de interesse

102-11 Abordagem ou princípio da precaução
102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente

17
17

102-13 Participação em associações

17
17

"102-26 Papel do mais alto órgão de governança
na definição do propósito, valores e estratégias"

Restrições de confidencialidade
devido a questões internas do
conselho consultivo.

ODS
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GOVERNANÇA
GRI STANDARD

E N G A J A M E N T O D E S TA K E H O L D E R S

DIVULGAÇÃO

102-27 Conhecimento coletivo do mais alto órgão
de governança

102-28 Avaliação de desempenho do mais alto
órgão de governança

PÁGINA

OMISSÃO

Informações indisponíveis.
Atualmente não temos a
gestão sobre esse indicador,
pretendendo implementá-lo
futuramente.
Informações indisponíveis.
Atualmente não temos a gestão
sobre esse indicador.

ODS

GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

102-40 Lista de grupos de stakeholders
102-41 Acordos de negociação coletiva
GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

102-42 Identificação e seleção de stakeholders
102-43 Abordagem para engajamento de
stakeholders
102-44 Principais tópicos e preocupações
levantadas

102-29 Identificando e gerindo impactos
econômicos, ambientais e sociais
102-30 Eficácia dos processos de gestão de risco
P R ÁT I C A S D E R E P O R T E

102-31 Revisão dos tópicos econômicos,
ambientais e sociais
GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

102-32 Papel do mais alto órgão de governança no
processo de relato

GRI STANDARD

Não aplicável. Atualmente esse
papel se restringe à aprovação
do conteúdo.

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas
102-46 Definindo o conteúdo do relatório e limites
do tópico

102-33 Comunicando preocupações críticas

102-34 Natureza e número total de preocupações
críticas

102-35 Políticas de remuneração
102-36 Processos para determinação da
remuneração
102-37 Envolvimento dos stakeholders na
remuneração
102-38 Proporção da remuneração total anual
102-39 Aumento percentual da proporção da
remuneração total anual

Restrições de confidencialidade.
O Grupo Centroflora reserva o
direito da confidencialidade
dessas informações por
considerá-las estratégicas para o
negócio.

DIVULGAÇÃO

102-47 Lista dos tópicos materiais
102-48 Reformulações de informações
102-49 Mudanças no relatório
GRI 102:
Divulgações
gerais 2016

102-50 Período do relatório
102-51 Data do relatório mais recente
102-52 Ciclo do relatório
102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o
relatório (no final do relatório)
102-54 Declarações de relato em conformidade
com as Normas GRI
102-55 Sumário de Conteúdo GRI
102-56 Asseguração externa
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VOLTAR AO ÍNDICE

1 0 3 : F O R M A S D E G E S TÃ O
GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

2 0 3 : I M PA C T O S E C O N Ô M I C O S I N D I R E T O S 				
PÁGINA

OMISSÃO

ODS

GRI STANDARD

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus
limites

GRI 103:
Formas
de Gestão

103-2 Forma de gestão e seus componentes

Restrições de confidencialidade. O
Grupo Centroflora reserva o direito da
confidencialidade dessas informações
por considerá-las estratégicas para o
negócio.

103-3 Avaliação da forma de gestão

Restrições de confidencialidade. O
Grupo Centroflora reserva o direito da
confidencialidade dessas informações
por considerá-las estratégicas para o
negócio.

GRI 203: Impactos
Econômicos indiretos

GRI 204: Proporção
de gastos com
fornecedores locais
PÁGINA

OMISSÃO

OMISSÃO

2

8

Informações indisponíveis.
Atualmente não temos a
gestão sobre esse indicador,
pretendendo implementá-lo
futuramente.

203-2 Impactos econômicos indiretos
significativos

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

OMISSÃO

ODS

OMISSÃO

ODS

204-1 Proporção de gastos com fornecedores
locais

2 0 5 : C O M B AT E S À C O R R U P Ç Ã O 				
GRI STANDARD

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e
oportunidades devido às mudanças climáticas
201-3 Obrigações do plano de benefício definido e
outros planos de aposentadoria

GRI 205:
Combate
à corrupção

Não aplicável. O Grupo Centroflora não
recebe no momento nenhum tipo de
ajuda financeira do governo.

201-4 Ajuda financeira recebida do governo

ODS

ODS

Restrições de confidencialidade. O Grupo
Centroflora considera as informações de
cunho confidencial.

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

GRI 201:
Desempenho
Econômico

PÁGINA

2 0 4 : P R ÁT I C A S D E C O M P R A 				

201: DESEMPENHO ECONÔMICO
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a
serviços

GRI STANDARD

GRI STANDARD
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DIVULGAÇÃO

PÁGINA

205-1 Operações avaliadas quanto a riscos
relacionados à corrupção
205-2 Comumicação e capacitação em políticas e
procedimentos de combate à corrupção
205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas
tomadas

202: PRESENÇA NO MERCADO
GRI STANDARD

GRI 202:
Presença no
Mercado

DIVULGAÇÃO

202-1 Proporção entre o salário mais baixo e
o salário mínimo local, com discriminação por
gênero
202-2 Proporção de membros da diretoria
contratados na comunidade local

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

2 0 6 : C O N C O R R Ê N C I A D E S L E A L				
GRI STANDARD

GRI 206:
CONCORRÊNCIA
DESLEAL

DIVULGAÇÃO

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

PÁGINA

9

VOLTAR AO ÍNDICE

2 0 7 : T R I B U T O S 				
GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

3 0 2 : E N E R G I A 				
PÁGINA

OMISSÃO

ODS

GRI STANDARD

207-2 Governança, controle e gestão de risco fiscal
207-3 Engajamento de stakeholders e gestão de
suas preocupações quanto a tributos

GRI 302: Energia

3 0 1 : M AT E R I A I S 				

GRI 301: Materiais

DIVULGAÇÃO

OMISSÃO

ODS

7

12

7

12

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento de
dados externos à organização. O planejamento
a médio prazo contempla estes dados, os quais
farão parte das próximas edições.

302-3 Intensidade energética
302-4 Redução do consumo de energia

PÁGINA

OMISSÃO

301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso
ou volume

Informações indisponíveis.
Atualmente não temos a
gestão sobre esse indicador,
pretendendo implementá-lo
futuramente.

301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados
utilizados

Informações indisponíveis.
Atualmente não temos a
gestão sobre esse indicador,
pretendendo implementá-lo
futuramente.

301-3 Produtos e suas embalagens recuperados

PÁGINA

302-2 Consumo de energia fora da organização

207-4 Relato país-a-país

GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

302-1 Consumo de energia dentro da
organização

207-1 Abordagem tributária
GRI 201:
Desempenho
Econômico
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Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados. O planejamento a médio prazo
contempla estes valores, os quais farão parte
das próximas edições.

ODS

302-5 Reduções nos requisitos energéticos de
produtos e serviços

3 0 3 : Á G U A E E F L U E N T E S 				
GRI STANDARD

Informações indisponíveis.
Atualmente não temos a
gestão sobre esse indicador,
pretendendo implementá-lo
futuramente.
GRI 303: Água e
efluentes

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

303-1 Interações com a água como um recurso
compartilhado

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados. O planejamento a médio prazo
contempla estes valores, os quais farão parte
das próximas edições.

303-2 Gestão de impactos relacionados ao
descarte de água

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados.

303-3 Captação de água
303-4 Descarte de água
303-5 Consumo de água

ODS

VOLTAR AO ÍNDICE

3 0 6 : R E S Í D U O S 				

304: BIODIVERSIDADE
GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados. Pretendemos implementar
essa gestão para o próximo relato de
sustentabilidade.

304-1 Unidades operacionais próprias, arrendadas
ou geridas dentro ou nas adjacências de áreas
de proteção ambiental e áreas de alto valor de
biodiversidade situadas fora de áreas de proteção
ambiental
GRI 304:
Biodiversidade

304-2 Impactos significativos de atividades, produtos
e serviços na biodiversidade

ODS

GRI STANDARD

13 15 17

304-4 Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN
e em listas nacionais de conservação com habitats
em áreas afetadas por operações da organização
*instituto

GRI 306: Resíduos

305: EMISSÕES
DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito
estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia
Informações indisponíveis. Nesta edição ainda
não apresentaremos estes valores, mas faz
parte do planejamento ambiental do grupo a
medição e a publicação dos mesmos.

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

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

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

305-7 Emissões de NOX, SOX e outras emissões
atmosféricas significativas

PÁGINA

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

306-2 Gestão de impactos significativos
relacionados a resíduos

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados. O planejamento a médio prazo
contempla estes valores, os quais farão parte
das próximas edições.

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados. O planejamento a médio prazo
contempla estes valores, os quais farão parte
das próximas edições.

ODS

12
12

306-3 Resíduos gerados

306-4 Resíduos não destinados para
disposição final

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados. O planejamento a médio prazo
contempla estes valores, os quais farão parte
das próximas edições.

306-5 Resíduos destinados para disposição
final

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados. O planejamento a médio prazo
contempla estes valores, os quais farão parte
das próximas edições.

3 0 7 : C O N F O R M I D A D E A M B I E N TA L				
GRI STANDARD

Informações indisponíveis. Nesta edição ainda
não apresentaremos o plano de reduções, mas
considerando os dados coletados em 2020 e
2021, a pasta de planejamento ambiental do
grupo irá promover projetos que sigam neste
objetivo, visando publicação no próximo
biênio.

OMISSÃO

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos esses valores devido a não
termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados. O planejamento a médio prazo
contempla estes valores, os quais farão parte
das próximas edições.

ODS

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

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

DIVULGAÇÃO

13 15 17

304-3 Habitats protegidos ou restaurados *instituto

GRI STANDARD
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GRI 307:
Conformidade
Ambiental

DIVULGAÇÃO

307-1 Não conformidade com leis e
regulamentos ambientais

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

VOLTAR AO ÍNDICE

3 0 8 : AVA L I A Ç Ã O A M B I E N TA L D E F O R N E C E D O R E S 				
GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

308-1 Novos fornecedores selecionados com
base em critérios ambientais

Informações indisponíveis. A Garantia da
Qualidade conta com questões relativas a
esse fator em seus questionários, temos uma
investigação feita nesse sentido, porém não há
ainda tratamentos mais detalhados e/ou ações
em cima dessa avaliação.

308-2 Impactos ambientais negativos na
cadeia de fornecedores e medidas tomadas

Informações indisponíveis. A Garantia da
Qualidade conta com questões relativas a
esse fator em seus questionários, temos uma
investigação feita nesse sentido, porém não há
ainda tratamentos mais detalhados e/ou ações
em cima dessa avaliação.

GRI 308: Avaliação
Ambiental de
Fornecedores

4 0 3 : S A Ú D E E S E G U R A N Ç A D O T R A B A L H O 				
ODS

GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

GRI 401: Emprego

GRI 403: Saúde e
Segurança do Trabalho

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

3

403-6 Promoção da saúde do trabalhador

3

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

OMISSÃO

ODS

8
8

401-3 Licença maternidade/paternidade

8

402-1 Prazo mínimo de aviso sobre mudanças
operacionais

ODS

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

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

DIVULGAÇÃO

OMISSÃO

403-3 Serviços de saúde do trabalho

PÁGINA

Não aplicável. Atualmente o Grupo Centroflora
não apresenta nenhum sistema de gestão
de saúde e segurança para trabalhadores
terceiros.

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

33

403-9 Acidentes de trabalho
403-10 Doenças profissionais

4 0 4 : C A PA C I TA Ç Ã O E E D U C A Ç Ã O 				

4 0 2 : R E L A Ç Õ E S D E T R A B A L H O 				
GRI STANDARD

PÁGINA

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

401-1 Novas contratações e rotatividade de
empregados
GRI 401: Emprego

DIVULGAÇÃO

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

4 0 1 : E M P R E G O 				
GRI STANDARD
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GRI STANDARD

OMISSÃO

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

404-1 Média de horas de capacitação por ano,
por empregado

ODS

GRI 404: Capacitação
e Educação

404-2 Programas para o aperfeiçoamento
de competências dos empregados e de
assistência para transição de carreira
404-3 Percentual de empregados que recebem
avaliações regulares de desempenho e de
desenvolvimento de carreira

88

VOLTAR AO ÍNDICE

4 0 5 : D I V E R S I D A D E E I G U A L D A D E D E O P O R T U N I D A D E S 			
GRI STANDARD

GRI 405: Diversidade
e Igualdade de
Oportunidades

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

405-1 Diversidade em órgãos de governança e
empregados
405-2 Proporção entre o salário-base e a
remuneração recebidos pelas mulheres e
aqueles recebidos pelos homens

GRI 406: Não
Discriminação

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

Não aplicável. O Grupo Centroflora não
identificou nenhum caso de discriminação
durante o período relatado.

406-1 Casos de discriminação e medidas
corretivas tomadas

GRI 407: Liberdade
Sindical e Negociação
Coletiva

DIVULGAÇÃO

GRI STANDARD

PÁGINA

OMISSÃO

GRI STANDARD

GRI 411: Direitos de
Povos Indígenas

GRI STANDARD

ODS

407-1 Operações e fornecedores em que o
direito à liberdade sindical e à negociação
coletiva pode estar em risco

4 0 8 : T R A B A L H O I N FA N T I L				
GRI 408: Trabalho
Infantil

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

"408-1 Operações e fornecedores com risco
significativo de casos
de trabalho infantil"

4 0 9 : T R A B A L H O F O R Ç A D O O U A N Á L O G O A O E S C R AV O 				
GRI STANDARD

GRI 409: Trabalho
Forçado ou Análogo
ao Escravo

DIVULGAÇÃO

"409-1 Operações e fornecedores com risco
significativo de casos
de trabalho forçado ou análogo ao escravo"

PÁGINA

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos essas informações devido a
não termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados.

"410-1 Pessoal de segurança capacitado em
políticas ou
procedimentos de direitos humanos"

OMISSÃO

ODS

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

411-1 Casos de violação de direitos de povos
indígenas

OMISSÃO

ODS

Não aplicável. O tema não tem relação ao
negócio.

4 1 2 : AVA L I A Ç Ã O D E D I R E I T O S H U M A N O S 				

GRI 412: Avaliação de
Direitos Humanos

GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

4 1 1 : D I R E I T O S D E P O V O S I N D Í G E N A S 				

4 0 7 : L I B E R D A D E S I N D I C A L E N E G O C I A Ç Ã O C O L E T I VA 				
GRI STANDARD

4 1 0 : P R ÁT I C A S D E S E G U R A N Ç A 				
GRI 410: Práticas de
Segurança

4 0 6 : N Ã O D I S C R I M I N A Ç Ã O 				
GRI STANDARD
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DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

412-1 Operações submetidas a avaliações de
direitos humanos ou de impacto nos direitos
humanos

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos essas informações devido a
não termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados.

412-2 Capacitação de empregados em políticas
ou procedimentos de direitos humanos

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos essas informações devido a
não termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados.

412-3 Acordos e contratos de investimentos
significativos que incluem cláusulas sobre
direitos humanos ou que foram submetidos a
avaliação de direitos humanos

Informações indisponíveis. Nesta edição não
apresentaremos essas informações devido a
não termos ainda um plano de gerenciamento
destes dados.

ODS

VOLTAR AO ÍNDICE

4 1 7 : M A R K E T I N G E R O T U L A G E M 				

4 1 3 : C O M U N I D A D E S L O C A I S 				
GRI STANDARD

GRI 413: Comunidades
Locais

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

GRI STANDARD

ODS

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

Instituto

1

2

8

413-2 Operações com impactos negativos
significativos – reais e potenciais – nas
comunidades locais - projeto ser crescer

Instituto

1

2

8

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

417-1 Requisitos para informações e rotulagem
de produtos e serviços

GRI 417: Marketing e
Rotulagem

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

OMISSÃO

414-1 Novos fornecedores selecionados com
base em critérios sociais

Informações indisponíveis. A Garantia da
Qualidade conta com questões relativas a
esse fator em seus questionários, temos uma
investigação feita nesse sentido, porém não há
ainda tratamentos mais detalhados e/ou ações
em cima dessa avaliação.

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

Informações indisponíveis. A Garantia da
Qualidade conta com questões relativas a
esse fator em seus questionários, temos uma
investigação feita nesse sentido, porém não há
ainda tratamentos mais detalhados e/ou ações
em cima dessa avaliação.

GRI 414: Avaliação
Social de
Fornecedores

417-2 Casos de não conformidade em relação
a informações e rotulagem de produtos e
serviços

GRI 415: Políticas
Públicas

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

GRI STANDARD

GRI 418: Privacidade
do Cliente

OMISSÃO

GRI STANDARD

4 1 6 : S A Ú D E E S E G U R A N Ç A D O C O N S U M I D O R 				

GRI 416: Saúde
e Segurança do
Consumidor

PÁGINA

PÁGINA

OMISSÃO

ODS

"418-1 Queixas comprovadas relativas a
violação da privacidade
e perda de dados de clientes"

ODS

415-1 Contribuições políticas (PNPM)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

4 1 9 : C O N F O R M I D A D E S O C I O E C O N Ô M I C A 				

GRI 419: Conformidade
Socioeconômica

GRI STANDARD

Não aplicável. Não recebemos autuações,
sanções ou multas por violação à lei e
regulamentos relativos ao fornecimento e uso
de produtos e serviços, à comunicação de
marketing.

4 1 8 : P R I VA C I D A D E D O C L I E N T E

4 1 4 : AVA L I A Ç Ã O S O C I A L D E F O R N E C E D O R E S
GRI STANDARD

ODS

Não aplicável. Não recebemos autuações,
sanções ou multas por violação à lei e
regulamentos relativos ao fornecimento e
uso de produtos e serviços, à rotulagem de
produtos ou por riscos à saúde e segurança dos
consumidores.

417-3 Casos de não conformidade em relação a
comunicação de marketing

ODS

OMISSÃO

Não aplicável. Os produtos do Grupo
Centroflora contêm informações que não são
destinadas ao consumidor final, entretanto
atendem aos requisitos
legais exigidos pela legislação vigente.

4 1 4 : AVA L I A Ç Ã O S O C I A L D E F O R N E C E D O R E S 				
GRI STANDARD
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OMISSÃO

416-1 Avaliação dos impactos na saúde
e segurança causados por categorias de
produtos e serviços

Não aplicável. O negócio do Grupo Centroflora
segue o modelo B2B, ou seja, não temos o
contato com o consumidor final.

416-2 Casos de não conformidade em relação
aos impactos na saúde e segurança causados
por produtos e serviços

Não aplicável. O negócio do Grupo Centroflora
segue o modelo B2B, ou seja, não temos o
contato com o consumidor final.
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