GRI Standards

Disclosure

Observações

Página do
relatório

Auditados

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
CONTEÚDOS GERAIS
GRI 102:
CONTEÚDO
PADRÃO 2016

PERFIL ORGANIZACIONAL
GRI 102-1

Nome da organização.

GRI 102-2

GRI 102-46

Definição do conteúdo do
relatório e limites de cada
tema material.

a

GRI 102-47

Lista de temas materiais.

a

GRI 102-48

Reformulações de
informações.

GRI 102-49

Mudanças no reporte.

GRI 102-50

Período coberto pelo
relatório.

a

GRI 102-51

Data do relatório anterior.

a

GRI 102-52

Ciclo de emissão de
relatórios.

a

GRI 102-53

Dados para contato em
relação ao relatório.

a

4

a

Atividades, marcas,
produtos e serviços.

4, 7

a

GRI 102-3

Localização da sede da
organização.

14

a

GRI 102-4

Localização das operações
da organização.

15

a

GRI 102-5

Natureza da propriedade
e forma jurídica da
organização.

4

a

GRI 102-54

Opção "de acordo" escolhida
pela organização.

GRI 102-6

Mercados atendidos.

50

a

GRI 102-55

a

GRI 102-7

Porte da organização.

4

a

Sumário de conteúdo GRI
Standards.

GRI 102-56

Verificação externa.

a

GRI 102-8

Informações sobre
funcionários (próprios e
terceiros).

68

a

GRI 102-9

Cadeia de suprimentos.

38

a

GRI 103-1

GRI 102-10

Principais mudanças
referentes a porte, estrutura
ou participação acionária.

Explicação dos temas
materiais e seus limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e
seus componentes.

84 a
89

a

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão.

84 a
89

a

GRI 303-1

Total de retirada de água,
por fonte.

Para as operações no Brasil, a Companhia
não identificou fontes hídricas
significativamente afetadas pela retirada
de água. Nas operações na Argentina, são
afetados pela retirada de água o Rio Paraná
e o Aquífero Puelches.

86

a

GRI 303-2

Fontes hídricas
significativamente afetadas
por retirada de água.

Nas operações do Brasil não há nenhuma
fonte hídrica significativamente afetada pela
retirada de água por parte da Companhia.

86

a

GRI 303-3

Percentual e volume
total de água reciclada e
reutilizada.

A Companhia não recicla água e não relata
o insumo reutilizado.

86

GRI 103-1

Explicação dos temas
materiais e seus limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e
seus componentes.

   4, 7

a

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão.

   4, 7

a

GRI 102-2

Atividades, marcas,
produtos e serviços.

  4, 7

a

GRI 416-2

Casos de não conformidade
com regulamentos e
códigos voluntários
relacionados aos impactos
causados por produtos
e serviços na saúde e
segurança durante o ciclo
de vida.

GRI 102-11

Princípio da precaução.

GRI 102-12
GRI 102-13

a
60

a

Iniciativas externas.

28, 29

a

Afiliações a associações.

28, 29

a

TEMAS MATERIAIS
CONSUMO DE ÁGUA

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

ESTRATÉGIA
GRI 102-14

Mensagem do diretorpresidente.

GRI 102-15

Descrição dos principais
impactos, riscos e
oportunidades.

8, 9,
10, 11

a
GRI 303:
ÁGUA 2016

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102-16

Valores, princípios, padrões
e normas de conduta.

22

a

GRI 102-17

Mecanismos de
aconselhamento e
preocupações sobre ética

30

a

PORTFÓLIO

GOVERNANÇA
GRI 102-18

Estrutura de governança.

24, 25

a

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
GRI 102-40

Lista de grupos de
stakeholders engajados pela
organização.

GRI 102-41

Acordos de negociação
coletiva.

GRI 102-42

34, 35

a

68

a

Base para identificação e
seleção de stakeholders para
engajamento.

34, 35

a

GRI 102-43

Abordagem adotada
para o engajamento dos
stakeholders.

34, 35

a

GRI 102-44

Principais temas e
preocupações levantadas
com stakeholders.

34, 35

a

GRI 102:
CONTEÚDO
PADRÃO 2016

GRI 416:
SAÚDE E
SEGURANÇA DOS
CLIENTES 2016

GRI 102-45

140

Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas.

136

a

Casos de não conformidade com
regulamentos que resultaram em
advertência: 683.

GRI 417-1

Requisitos da organização
referentes a informações
e rotulagem de produtos e
serviços

Para qualquer insumo a ser utilizado nas
fabricas, os mesmos passam por um processo
de homologação, na qual envolve análise
documental da empresa, laudos de migração
do produto/insumo, teste piloto e aprovação
final. Alem disso, a Minerva possui um sistema
de gestão de consumo de embalagens,
denominado MRP. Este programa baseia-se
na quantidade de animais a serem abatidos
na unidade e gera o consumo ideal para cada
setor. Ao final de cada dia é confrontado a
utilização programada x a utilização real, como
também é gerado um relatório de sobras/
descartes de insumos de cada setor. Ao final
de cada dia, os gestores são cobrados pela
utilização correta de acordo com a ficha técnica
do produto e sistema MRP, como também do
descarte do dia.

GRI 417-2

Casos de não conformidade
relacionados à informações
e rotulagem de produtos e
serviços

Em 2018, a Companhia não recebeu multas,
penalidade e advertências relacionadas a
informações e rotulagem de produtos e
serviços.

PRÁTICAS DE RELATO
As operações da Companhia (Minerva
S/A: Minerva Live Cattle Exports; Athena
Foods; Minerva Foods Chile; Pul Argentina;
Red Cárnica; Red Industrial; Frigomerc;
Frigorífico Carrasco; Pulsa; Swift Argentina;
BEEF Paraguay; Frigorífico Canelones;
Industria Paraguaya Frigorífica; Minerva
Dawn Farms; CSAP – Companhia
Sul Americana de Pecuária; Minerva
Comercializadora de Energia; Minerva Log;
Transminerva Ltda; Minerva Foods Asia
Assessoria; Minerva Colombia; Friasa;
Minerva Middle East; Minerva Luxembourg;
Lytmer; Minerva USA; Minerva Meats USA;
Minerva Europe; Minerva Overseas; Minerva
Overseas II; Minerva Australia Holdings
Ptys; Minerva Foods Ptys)

Casos de não conformidade com
regulamentos que resultaram em multa ou
penalidade: 52.

GRI 417:
MARKETING E
ROTULAGEM 2016

a

141

ÉTICA E COMPLIANCE

RESULTADOS FINANCEIROS

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 201:
DESEMPENHO
ECONÔMICO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas
materiais e seus limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e
seus componentes.

40

a

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão.

40

a

GRI 201-1

Valor econômico direto
gerado e distribuído.

GRI 201-2

Implicações financeiras e
riscos em decorrência das
mudanças climáticas.

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 401:
EMPREGO 2016

GRI 404:
TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO 2016

Explicação dos temas
materiais e seus limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e
seus componentes.

  30

a

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão.

  30

a

30

a

30

a

a
Informação não disponível: a companhia
não informa especificamente os valores
revertidos ao tema, mas está trabalhando
para realizar a divulgação desses valores
nos próximos relatos.

90, 91

a

BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 103-1

GRI 103-1

Explicação dos temas
materiais e seus limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e
seus componentes.

76

a

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão.

76

a

GRI 401-2

Benefícios concedidos aos
empregados.

76

GRI 401-3

Taxas de retorno ao trabalho
e retenção após licença
maternidade/ paternidade.

76

Escola de líderes: Treinamento voltado para
a formação de uma equipe de liderança
de alto desempenho, com conteúdos
que desenvolvam o colaborador para ser
referência e excelência em seu setor.
Acompanhamento de jovens aprendizes:
Realizar o acompanhamento de jovens
aprendizes para seu desenvolvimento
profissional e pessoal.
Padrinhos e Amigos: técnicas de
comunicação assertiva, o poder da
comunicação profissional, técnicas
em sabe ouvir, técnicas de perguntas
poderosas e eficácia da comunicação com
a equipe, voltados sempre para os novos
colaboradores – quem está na companhia
há mais tempo é responsável por ensinar e
guiar esse novo colaborador.

GRI 205-1

Operações submetidas
a avaliações de riscos
relacionados à corrupção.

GRI 205-2

Comunicação e
treinamento sobre
políticas e procedimentos
anticorrupção.

GRI 205:
ANTICORRUPÇÃO
2016

a

Casos confirmados de
corrupção e ações tomadas.

A Companhia considera a não divulgação
de informações relacionadas a corrupção
e discriminação de grande importância
para manter a credibilidade do canal, das
investigações e tratativas de casos que
atentem contra seus valores e normas,
garantindo aos usuários o anonimato na
busca de resolução para suas preocupações.

GRI 307-1

Não conformidade com
leis e/ou regulamentos
ambientais.

Em 6 de outubro de 2015, o navio que
faria a exportação de gado vivo a partir do
Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA),
adernou. Ainda que a responsabilidade total
pela carga seja da empresa de transporte
marítimo contratada, a Companhia se tornou
ré em uma Ação Civil Pública, processo n.º
0035481-71.2015.4.01.3900, em trâmite
perante a Nona Vara Federal do estado
do Pará, cujo montante envolvido é de R$
71,4 milhões. Foi realizado acordo no valor
de R$ 5 milhões, integralmente pago pela
Companhia. No mais, foram lavrados seis
autos de infração para a apuração dos danos
ambientais supostamente provocados pela
Companhia, sendo que o mais relevante se
tornou Processo Administrativo sob o n.º
33175/2015, promovido pela Secretaria de
Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará
(Semas), cujo montante envolvido é de R$ 15,9
milhões, tendo havido anulção da quantia de
R$ 23 milhões em decorrência da cobrança
em duplicidade. Em 31 de dezembro de 2016,
a Companhia se tornou parte contrária no
processo administrativo em trâmite perante
a Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb), decorrente de um incidente
com amônia ocorrido em 31 de agosto de
2016 na unidade de Barretos (SP), cujo valor
da multa perfaz o montante aproximado de
R$ 12,5 milhões. Em 14 de fevereiro de 2017,
foi protocolado Recurso Hierárquico. Em 17
de novembro de 2017 o recurso foi julgado,
acolhendo a redução da multa, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
reduzindo o valor para R$ 4 milhões, com
a possibilidade de redução de 30%, acatada
pela Companhia, a qual realizou o respectivo
pagamento em 14 de dezembro de 2017.

GRI FP 13

Total de incidentes de não
conformidade com leis e
regulamentos, e adesão
com normas voluntárias
relacionadas com as
práticas de transporte,
manipulação e abate
para animais terrestres e
aquáticos vivos.

GRI 205-3

GRI 404-2

Programas de gestão
de competências e
aprendizagem contínua.

GRI 103-1

Explicação dos temas
materiais e seus limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e
seus componentes.

92, 93

a

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão.

92, 93

a

GRI 302-1

Consumo de energia dentro
da organização

92, 93

a

GRI 302-2

Consumo de energia fora da
organização.

GRI 302-4

Redução do consumo de
energia.

GRI 103-1

Explicação dos temas
materiais e seus limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e
seus componentes.

60

a

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão.

60

a

a

CONSUMO DE ENERGIA

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 302:
ENERGIA 2016

GRI 307:
CONFORMIDADE
AMBIENTAL 2016

Informação não disponível: a Companhia
não relata o consumo de energia fora da
organização no momento.
Informação não disponível: a Companhia
não relata a redução do consumo de energia
no momento.

EFICIÊNCIA E GESTÃO

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

142

GRI
SUPLEMENTAÇÃO
SETORIAL

No último ano, a Companhia não realizou
avaliações de riscos relacionados à corrupção
em suas operações, no entanto mantém
mecanismos de prevenção e controles
internos formalizados em seu Código de
Ética - Guia de Conduta, além de políticas e
procedimentos. Todos os colaboradores dos
departamentos que atuem em atividades de
caráter administrativo e/ou corporativo no
âmbito da Companhia, assim como aqueles
que atuem em cargos iguais ou superior
ao de supervisor em unidades industriais,
devem aderir ao procedimento através
do Termo de Adesão ao Procedimento
Antissuborno e Anticorrupção. No período,
foram realizados treinamentos sobre o tema
com os colaboradores administrativos e
supervisores das operações. Em 2019, será
realizada uma avaliação de riscos relacionada
a temas de compliance

143

INDICADORES ESPECÍFICOS

GRI 409:
TRABALHO
ESCRAVO OU
ANÁLOGO AO DE
ESCRAVO 2016

SÉRIE AMBIENTAL

GRI 305:
EMISSÕES 2016

GRI 306:
EFLUENTES E
RESÍDUOS 2016

GRI 308:
AVALIAÇÃO
AMBIENTAL DE
FORNECEDORES
2016

GRI 305-1

Emissões diretas de gases
de efeito estufa - Escopo 1.

90, 91

a

GRI 305-2

Emissões indiretas de gases
de efeito estufa - Escopo 2.

90, 91

a

GRI 305-3

Outras emissões indiretas
de gases de efeito estufa Escopo 3.

Não aplicável: a organização não relata o
escopo 3.

GRI 306-1

Descarte total de água,
discriminado por qualidade
e destinação

90, 91

a

GRI 306-2

Peso total de resíduos, por
tipo e método de disposição

88, 89

a

GRI 306-4

Transporte de resíduos
perigosos

88, 89

a

Percentual de novos
fornecedores selecionados
com base em critérios
ambientais.

38, 39

Impactos ambientais
negativos na cadeia de
fornecedores e medidas
tomadas.

38, 39

GRI 308-1

GRI 308-2

a

a

GRI 411:
DIREITOS DE
POVOS INDÍGENAS
E TRADICIONAIS
2016

GRI 412:
AVALIAÇÃO
EM DIREITOS
HUMANOS 2016

GRI 413:
COMUNIDADES
LOCAIS 2016

GRI 414:
AVALIAÇÃO
SOCIAL DE
FORNECEDORES
2016

GRI 403:
SAÚDE E
SEGURANÇA NO
TRABALHO 2016

GRI 404:
TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO 2016
GRI 406:
NÃO
DISCRIMINAÇÃO
2016
GRI 408:
TRABALHO
INFANTIL 2016

144

GRI 401-1

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

GRI 403-1

Trabalhadores
representados por comitês
formais de saúde e
segurança.

GRI 403-2

Tipos e taxas de lesões,
doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e
número de óbitos.

GRI 403-3

Empregados com alta
incidência ou alto risco de
doenças relacionadas à sua
ocupação.

GRI 403-4

Temas relativos à saúde
e segurança cobertos
por acordos formais com
sindicatos.

76

Operações e fornecedores
com risco de ocorrência de
casos de trabalho forçado
ou análogo ao escravo.

30, 38,
39

a

GRI 411-1

Casos de violação de
direitos de povos indígenas
e tradicionais

30

a

GRI 412-2

Treinamento de
empregados em políticas ou
procedimentos de direitos
humanos

GRI 413-1

Operações com programas
de engajamento da
comunidade, avaliação
de impactos e/ou
desenvolvimento local.

78, 79

a

GRI 414-1

Fornecedores selecionados
com base em critérios
sociais.

38, 39

a

GRI FP1

Percentual de volume
comprado de fornecedores
em conformidade com
a política de práticas de
compra da empresa.

GRI FP2

Percentual de volume
comprado submetido à
verificação de conformidade
com normas de produção
responsável reconhecidas
internacionalmente,
discriminado por norma.

GRI FP5

Percentual do volume de
produção fabricado em
unidades operacionais
certificadas por organização
independente em
conformidade com normas
internacionalmente
reconhecidas de sistema
de gestão de segurança de
alimentos.

GRI FP9

Percentual e total de
animais criados e/ou
processados, por espécie e
tipo de criação.

GRI FP11

Percentual e total de
animais criados e/ou
processados, por espécie e
tipo de criação.

GRI FP13

Número total de incidentes
de não conformidade
com leis e regulamentos
e adesão a normas
voluntárias relacionadas
a práticas de transporte,
manuseio e abate de
animais vivos terrestres e
aquáticos.

a

a

77

a
SUPLEMENTAÇÃO
SETORIAL

Não há funcionários envolvidos em
atividades ocupacionais com alta incidência
ou alto risco de doenças relacionadas à sua
ocupação.

GRI 404-1

Número médio de horas de
treinamento, por categoria
funcional e gênero.

70, 71

GRI 406-1

Número total de casos de
discriminação e as medidas
corretivas tomadas.

30

GRI 408-1

Operações e fornecedores
com risco de ocorrência de
casos de trabalho infantil.

30

Além dos treinamentos relativos às
políticas e normas de conduta, em 2018
a Companhia realizou treinamentos
relacionados a direitos humanos, que
abrangeram 2.615 colaboradores, o
equivalente a 36% de seu quadro funcional.

a

SÉRIE SETORIAL

SÉRIE SOCIAL

GRI 401:
EMPREGO 2016

GRI 409-1

a

100% dos fornecedores estão com
conformidade com a política de práticas de
compra da Companhia.

a

a
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