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Vivemos em uma sociedade em constante transformação, na 
qual os desa�os não são apenas econômicos, mas também ambientais. 
A forma como as empresas e as pessoas se relacionam entre si e, a 
forma como produtos e serviços são produzidos e consumidos dentro 
da cadeia de valor, estão exigindo um olhar cada vez mais cuidadoso 
com o impacto causado no planeta.

O Grupo Olfar acredita na transformação positiva da sociedade 
apoiada em princípios de sustentabilidade e responsabilidade 
ambiental. Para isso, se compromete em alinhar a estratégia de atuação 
e estabelece internamente compromissos socioambientais, que 
envolvem diretamente os colaboradores.  Ao mesmo tempo, também 
entende a importância de sua atuação em conjunto com os parceiros e 
stakeholders, sendo a cadeia de fornecedores um pilar fundamental 
para evolução nessa jornada.

Diante desse contexto, foi desenvolvido o Código Verde do 
Grupo Olfar com o intuito de compartilhar as diretrizes socioambientais 
e fomentar práticas sustentáveis com todos com quem o Grupo se 
relaciona. 

Direção do Grupo Olfar
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Introdução

Semear consciência, esse é o compromisso do Grupo 
Olfar. A empresa busca contribuir, de forma efetiva, na 
transformação social, ambiental e no desenvolvimento das 
comunidades onde atua, fundamentada em valores éticos, 
cidadania e sustentabilidade.

Como Grupo integrante do segmento de alimentos e 
energia, a Olfar acredita e incentiva projetos e programas que 
promovem a preservação de recursos naturais. 

Essa �loso�a é disseminada em todas as áreas do 
negócio e frentes de atuação, buscando o desenvolvimento 
sustentável e consciente.

Desta forma, direciona os seus esforços para:

- Promover a preservação do meio ambiente com foco no
desenvolvimento sustentável;

- Estimular a adoção de boas práticas de responsabilidade
ambiental por parte dos colaboradores, parceiros,
fornecedores e clientes;

- Atuar com responsabilidade social, atendendo as
necessidades ambientais de suas comunidades e
promovendo o uso responsável dos recursos naturais

- Buscar a prevenção da poluição, a redução de resíduos, o
reuso e a reciclagem em seus processos, produtos e serviços,
quando tecnicamente viáveis e economicamente
justi�cáveis.
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Missão

Oferecer produtos em alimentação e energia, atendendo 
necessidades do mercado com excelência, inovação e 
credibilidade, gerando lucros e renda, promovendo o 
desenvolvimento contínuo de seus colaboradores, com 
respeito à sociedade e ao meio ambiente.

Visão

Ser uma empresa de expressão global, reconhecida pela 
qualidade e con�abilidade dos produtos, visando a sua 
perpetuação. 

Valores

Credibilidade, comprometimento, ética, excelência, 
inovação, sustentabilidade, empreendedorismo
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Pautado em iniciativas em prol da preservação 
ambiental, o programa �Sou Olfar, Sou Sustentável� foi criado 
em 2019 para reforçar a necessidade de se adequar hábitos e 
atitudes, aliando a integração entre empresa, colaboradores 
e a comunidade.

Comitê de Sustentabilidade 

Como parte do programa, foi instituído um Comitê de 
Sustentabilidade, criado para intermediar atuações 
empresariais voluntárias e parcerias com os diversos níveis 
de governo, instituições públicas, demais empresas e com a 
sociedade. Neste processo, o Comitê tem a função de:

- Desenvolver e acompanhar estratégias e ações com base
nos valores e propósitos da empresa;

- Atuar como agente de engajamento interno e externo por
meio das ações e do diálogo com a sociedade e parceiros
envolvidos;

- Divulgar os padrões dentro e fora da organização, bem
como a postura da empresa em relação às questões
socioambientais;

- Auditar e acompanhar o cumprimento deste código.

Integram o comitê de Sustentabilidade:

Samile Weschenfelder (Diretora Administrivo/Financeiro)

Maiquel Bonato (Presidente da Cipa)

Marieli Calgarotto (Representante do setor de Gestão de Pessoas)

Silvia Brugnera (Representante do setor de Comunicação e Marketing)

Edimar Luiz Sansigolo (Representante do setor de Meio Ambiente)

Sibele Liane Zulian (Rpresentante do setor de Sistema Integrado de Gestão)

Fábio Somensi (Representante da Originação)

João Paulo Vendrame (Representante da Usina de Porto Real)

Samoel Debona Chiapetti (Representante da Usina de Porangatu )
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Políticas Ambientais

A Olfar, na busca da melhoria contínua das ações 
voltadas para o meio ambiente, assegura que está 
comprometida em: 

- Atender os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos
subscritos relacionados aos seus aspectos ambientais;

- Atuar na proteção do meio ambiente e na prevenção da
poluição;

- Utilizar métodos sustentáveis e reutilizáveis diminuindo o
consumo de recursos naturais, produzindo energia através
de fontes renováveis;

- Minimizar a geração de resíduos e destiná-los de maneira
correta;

- Praticar o reuso das águas do processo produtivo e
captação de água da chuva, contribuindo com redução dos
impactos ambientais;

- Promover a sensibilização e conscientização ambiental dos
funcionários e demais partes interessadas, buscando a
melhoria contínua do sistema de gestão ambiental.

Gestão Ambiental

A Gestão Ambiental é fundamental para gerir os 
recursos naturais de forma e�ciente, além de auxiliar na 
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mensuração dos impactos relacionados às atividades de uma 
empresa, servindo como ferramenta de e�ciência operacional e 
mitigação de riscos.

A Olfar acredita que uma Gestão Ambiental e�ciente na 
cadeia de fornecimento fortalece o compromisso e 
responsabilidade socioambiental com a sociedade e o meio 
ambiente.

O que a empresa incentiva

-Possuir uma política ambiental documentada e atualizada, que
inclua o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a
proteção do meio ambiente;

-Promover o uso consciente de recursos naturais, evitando o
desperdício de água e energia, prezando pela melhoria e
e�ciência de processos;

- Priorizar o consumo de energias limpas;

- Atuar no gerenciamento dos resíduos gerados em suas
operações em atendimento à Lei 12.305 (Política Nacional de
Resíduos Sólidos), buscando redução, reutilização, reciclagem
e disposição �nal adequada;

-Proteger o meio ambiente, incluindo a prevenção à poluição,
gerenciando e minimizando impactos ambientais decorrentes
de suas atividades, através dos processos de melhoria contínua;

- Incentivar o processo de educação ambiental de seus
funcionários e prestadores de serviços para atuarem com
responsabilidade na gestão de recursos e preservação
ambiental;
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regulamentares e os demais requisitos subscritos pela
Organização, que se relacionem aos aspectos ambientais;

-Manter canais permanentes de comunicação para questões
do meio ambiente, buscando o esclarecimento de dúvidas e o
atendimento de demandas;

-Promover boas práticas socioambientais;
-Possuir certi�cações que garantam que determinado
produto ou processo é realizado de maneira sustentável e em
conformidade com o meio ambiente;

O que a empresa não aceita

-Que os fornecedores não façam a gestão adequada de seus
riscos ambientais e sociais e exponham a imagem do Grupo
ou a sua operação em face a negligência deliberada ou
omissão;

-Que os fornecedores desrespeitem a legislação
socioambiental.

Conduta

O Código Verde do Grupo Olfar estabelece uma 
evolução contínua no que se refere à preservação ambiental 
e o uso racional dos recursos naturais, trabalhando com o 
conceito de responsabilidade compartilhada.

Desta forma, as boas práticas e cuidados, além de con-

Atenção: Papéis com dados 
con�denciais ou informações pessoais, 
seja de colaboradores, clientes ou 
fornecedores, não devem ser utilizados 
como rascunhos, em cumprimento à Lei 
Geral de Proteção de Dados.

Para documentos e contratos deve ser 
utilizado, sempre que possível, a 
plataforma de assinatura digital. 

tribuírem favoravelmente com o meio ambiente, colaboram 
com um espaço mais saudável para se trabalhar.

Entre as práticas de conduta, a Olfar determina o uso 
racional e e�ciente de todos os recursos utilizados no dia a 
dia, tais como: 

 Água: torneiras devem permanecer abertas apenas durante 
o uso, evitando desperdício.

 Energia elétrica: luzes e ar condicionado devem ser 
desligados ao sair dos cômodos. Monitores e aparelhos 
devem permanecer em stand-by nos horários de intervalo. 

 Folhas de papel: deve ser impresso somente o estritamente 
necessário. Revisar todas as informações antes de imprimir e, 
sempre que possível, a impressão deve ser 
frente e verso, ou as folhas devem ser 
reaproveitadas para rascunho. 
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O Grupo Olfar trabalha com uma plataforma para assinatura 
digital em conformidade com todas as legislações atuais, 
inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados.

De acordo com o número de documentos assinados e 
transitados de forma eletrônica, são gerados índices de:

Os índices podem ser acessados clicando no selo abaixo:

 Itens de uso pessoal: desde 2019, a Olfar passou a adotar 
utensílios retornáveis, eliminando o uso de copos plásticos, 
substituindo por reutilizáveis de vidro ou polipropileno livre 
de BPA (Bisphenol A), na matriz e em todas as �liais. Essa 
responsabilidade é compartilhada com os colaboradores, 
que devem adotar o uso de caneca ou garrafas. Com relação 
ao que não pode ser substituído por materiais recicláveis, 
como papel higiênico, papel toalha e demais itens de limpeza, 
devem ser utilizados de forma racional.

 Separação do Lixo: o descarte de resíduo deve ser feito de 
forma seletiva. Nas plantas da empresa, todas as lixeiras são 
devidamente identi�cadas nas cores padrão e com informações 
para a separação correta do lixo. Além disso, a Olfar conta com 
um plano de gerenciamento de resíduo sólidos para materiais 
com particularidades no processo de descarte.

≈ÁGUA PRESERVADA (MIL LITROS)≈KG CO2 EVITADO/ANO≈Nº DE ÁRVORES PRESERVADAS 

Resíduos Perigosos: Preto

Estopas contaminadas, aerossóis, latas e resíduos 
de produtos químicos (tintas, vernizes), materiais 
contaminados com óleo, elementos �ltrantes, lã de 
vidro, �bra de vidro, papelão hidráulico.

Lixo Orgânico: Marrom

Sobras de alimentos, pó de café, saquinho de chá, 
palitos de dente, folhas secas, grama.

Materiais não recicláveis que devem ser dispostos 
com os resíduos orgânicos: papel higiênico, 
guardanapos usados, papel toalha, bitucas de 
cigarro, clipes, grampos, esponja de aço, papéis 
metalizados, para�nados ou plasti�cados, adesivos, 
etiquetas, �ta crepe, papel carbono, fotogra�as.
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Metal: latas de alumínio, latas de produtos alimentícios 
isentas de alimentos.

 Tonners de impressora: Tonners e cartuchos de impressora 
não podem ser descartados no lixo comum. Sempre que 
forem substituídos, devem ser entregues ao setor de TI, que 
destina o material para a empresa responsável pelo descarte 
correto, conforme plano de gerenciamento de resíduo 
sólidos.

 Lâmpadas: O descarte de lâmpadas �uorescentes é de 
responsabilidade do setor de Elétrica. O mesmo dará o 
destino correto, conforme plano de gerenciamento de 
resíduo sólidos.

 Madeira: Após remoção de possíveis pregos e grampos, 
destinar ao setor da Caldeira, conforme plano de 
gerenciamento de resíduo sólidos.

 Materiais metálicos: Os materiais metálicos gerados na 
indústria devem ser acondicionados nos contêineres 
identi�cados e alocados na empresa para o devido �m.

 Descarte de EPIs: Os EPI's devem ser devolvidos ao setor 
da Segurança do Trabalho que realiza o descarte conforme 
plano de gerenciamento de resíduo solido. Quando possível, 
é feito o processo de higienização para reaproveitar o 
material. 

No caso de contaminação com produto químico, óleo ou 
outro contaminante, devem ser colocados em um saco 
plástico identi�cado como resíduo perigoso. 

 Embalagens de insumos da produção: Embalagens, 
bombonas e tambores de insumos utilizados nas plantas 
devem ser devidamente destinadas para as empresas de 
reciclagem. Para as embalagens de lubri�cantes, a empresa 
tem como prática a política de logística reversa, onde o 
fabricante recolhe a embalagem do seu produto.

Lixo Seco: Amarelo

Papel, papelão, jornais;

Plástico: sacos, CDs, copos e pratos 
descartáveis, garrafas, tampas, réguas, 
isopores, embalagens de produto de 
limpeza, caneta (sem a tinta);

Vidro: garrafas, copos. Atenção: vidros 
quebrados devem ser colocados em 
caixas de papelão e embrulhados em 
jornal para não machucar no momento 
da coleta.
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Campanha de Recolhimento de Eletrônicos

A Olfar disponibiliza, periodicamente, pontos de 
coleta para incentivar o descarte correto deste tipo de 
material. A campanha é realizada em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Erechim e todo o material coletado na 
empresa é entregue no ponto de recolhimento do órgão 
responsável.
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Ações internas 

A Olfar reconhece a responsabilidade que tem em 
exercer um papel transformador, atuando além das nossas 
operações e atividades, contribuindo para gerar impactos 
positivos no mercado, meio ambiente e na sociedade. O 
impacto vai além do funcionamento do negócio: é preciso 
atentar às necessidades e aos atores presentes nos diversos 
locais em que o Grupo Olfar está presente, pois quer atuar em 
conjunto com a comunidade local por meio de apoios 
transversais que impactem positivamente o desenvolvimen-
to das regiões.  Para isso, desenvolve diversas ações internas 
e institucionais. Con�ra:

Programa Consumo Responsável � Eu faço minha parte!

Tem como objetivo incentivar, internamente, a cultura 
do uso consciente dos recursos, em todas as atividades 
realizadas no dia a dia.

Semana do meio ambiente

A empresa realiza, anualmente, ações com o objetivo 
de conscientizar sobre a importância de preservar os 
diferentes tipos de ecossistemas, por meio da Semana do 
Meio Ambiente. A iniciativa visa envolver todos os 
colaboradores.

Dia de Campo

A Olfar promove o evento de 
forma sustentável, oferecendo 
transporte coletivo para deslocamento 
dos produtores em todas as regiões 
onde possui �liais, copos Eco e 
bebedouros instalados ao longo de 
todo evento, apenas garrafas 
retornáveis na praça de alimentação. 
Com estas ações, a Olfar eliminou 100% 
do uso de copos plásticos descartáveis 
e latas no evento.
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A parceria da Olfar com o produtor rural inclui a 
orientação para o desenvolvimento da agricultura de forma 
responsável. No âmbito dos insumos, todo produtor rural 
brasileiro que faz uso de defensivos agrícolas necessita dar o 
destino correto às embalagens. 

A empresa adota uma postura com o conceito de 
responsabilidade compartilhada entre agricultores, indústria 
e canais de distribuição. 

Anualmente é realizada a campanha de Recolhimento 
de Embalagens de Agrotóxicos, em toda a região de atuação, 
disponibilizando pontos de recolhimento nas unidades de 
recebimento de grãos. O material recolhido é destinado para 
o descarte correto, em parceria com empresas certi�cadas.

Termoelétrica Energir

Responsável pela autoprodução de energia através da 
cogeração, a Usina Termoelétrica Energir alimenta as plantas 
situadas junto a matriz da Olfar, em Erechim. A usina atende 
todas as normas e regulamentações ambientais, funcionando 
com tecnologias e equipamentos de controle de segurança.

A energia elétrica e o vapor são gerados através da 
combustão controlada de cavaco de eucalipto, uma fonte 

Programa de Recolhimento 
de Embalagens de Agrotóxicos  

energética limpa e renovável. Toda a matéria-prima 
consumida é proveniente de áreas de re�orestamento.

Por meio da Energir, é desenvolvido o Programa de 
Energia Renovável, que atua no fomento à implantação de 
. orestas energéticas através de parcerias com os 
proprietários rurais e fornecedores de cavaco da região norte 
do Rio Grande do Sul.

Estrategicamente desenvolvido para integrar os 
silvicultores à cadeia industrial, além do destaque para os 
ganhos ambientais, o re�orestamento permite ao produtor 
ap rove i ta r  á reas  i nadequadas  à  ag ropecuár i a , 
complementando as atividades da propriedade rural.

O Programa Regional de Energia Renovável, que atua 
com o re�orestamento no Rio Grande do Sul e em Goiás, tem 
por objetivo tornar o Grupo Olfar autossu�ciente na 
produção de biomassa �orestal para a geração de calor e 
energia. A empresa conta com aproximadamente 900 
hectares de �oresta própria no Rio Grande do Sul, sendo 
mantida em torno de 30% de área nativa.
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Certi�cação de Energia Renovável

1O Certi�cado de Energia Renovável  reconhece que a 
Olfar, no consumo de energia elétrica em suas instalações, 
utiliza energia elétrica proveniente de fonte limpa, 
totalmente renovável e que não agride o meio ambiente, 
desde 01/01/2017.

O uso de energia de fonte renovável resulta em 
indicadores de sustentabilidade, como as métricas de 
redução de emissões de CO2.

Água no processo

Para o tratamento de água utilizado na caldeira, a 
empresa trabalha com sistema de osmose reversa, um dos 
processos mais e�cientes disponíveis atualmente no 
mercado, desta forma a água utilizada no processo tem uma 
qualidade maior, consumindo um menor volume �nal.

Além disso, é disponibilizado cisterna para coleta e 
armazenamento de água da chuva, que é utilizada nas 
descargas dos banheiros no prédio do refeitório e 
laboratório.

Tratamento do esgoto doméstico

A Olfar conta com tratamento exclusivo para e�uente 
doméstico (água de limpeza, descargas de banheiros, etc). 
Todo o volume gerado nas dependências da empresa deste 
tipo de e�uente é destinado para a estação de tratamento, 
que é feito por meio biológico com a degradação da matéria 
orgânica. Desta forma é possível devolver a água tratada ao 
meio ambiente.

Óleo recuperado

O OVR, Óleo Vegetal Recuperado, é utilizado como 
matéria-prima para a produção de biodiesel. A transforma-

Desde Janeiro de 2017, o Grupo Olfar totalizou uma 
redução na emissão de 2.400,936 tCO2e.

1Esses certi�cados, reconhecidos internacionalmente, podem ser utilizados para compensar
emissões de Escopo 2 (compra de energia elétrica), sem uma redução efetiva de emissões.

*Gases de Efeito Estufa demonstrados por meio de tCO2e (Toneladas de dióxido de carbono equivalente).

Redução de emissãso de CO2 
(em toneladas)

222,431tCO2e

780,288tCO2e 781,113tCO2e

617,104tCO2e
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ção de óleo de fritura reciclado em biocombus-tível traduz o 
signi�cado de uma produção sustentável de ponta a ponta. 
Esta prática contribui não só para a preservação, mas 
também para a reeducação e conscienti-zação da população 
com relação ao descarte correto deste resíduo que, quando 
eliminado indevidamente, provoca grande impacto nos 
sistemas de esgoto, trazendo prejuízo para a natureza e para 
a sociedade como um todo.

empresas produtoras de biocombustíveis levando em conta a 
sua Nota de E�ciência Energético Ambiental. Essa nota 
re�ete exatamente a contribuição da empresa para a miti-
gação de uma quantidade especí�ca de gases de efeito 
estufa em relação ao seu substituto fóssil.

CBIOs 

O CBIO, também conhecido como crédito de 
descarbonização ou crédito de carbono, está relacionado 
com as emissões e práticas antipoluição das empresas. É um 
ativo emitido por empresas licenciadas produtoras ou 
importadoras de biocombustíveis. 

Os títulos são emitidos com base nas emissões de 
carbono que foram reduzidas. Cada tonelada de CO2 que 
deixa de ser emanada gera um crédito de carbono.

A Olfar é uma empresa certi�cada para emissão de 
CBIOs. A autorização é emitida pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP).
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colaborar com o tratado mundial sobre mudanças climáticas 
(Acordo de Paris), promover a expansão dos biocombus-
tíveis na matriz energética Brasileira e assegurar 
previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo 
ganhos de e�ciência energética e de redução de emissões de 
gases causadores do efeito estufa.

As usinas da Olfar no Rio Grande do Sul e no Rio de 
Janeiro possuem a certi�cação RenovaBio, que é atribuída às 

RenovaBio

A  R e n ova B i o  é  u m 
progra-ma do Ministério de 
Minas e Energia, que institui a 
Política Nacional de Biocom-
bustíveis. Essa iniciativa esta-
belece metas de descarboni-
zação, tendo como objetivos 
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Responsabilidade Social 
Ações voluntárias com a Comunidade

Alinhado aos pilares estratégicos da empresa, a 
mobilização em prol das práticas sustentáveis é levada, 
também, às comunidades onde atua, com o propósito de 
gerar um legado positivo de evolução, não apenas no que se 
refere à sua governança, mas também no engajamento com a 
sociedade como um todo.

O foco é disseminar o compromisso da Olfar como 
facilitadora de um processo de transformação nas regiões 
onde opera. Entre os projetos já desenvolvidos, estão:

- Plantio voluntário de mudas.

- Limpeza voluntária de rios.

- Limpeza voluntária de terrenos baldios.

- Pedágio da Sustentabilidade.
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Metas Socioambientais

Meta: Gestão Ambiental

Objetivo: Implantar a ISO 14001 até julho de 2023.

Meta: Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos

Objetivo: Recolher 72% do volume vendido no período de 01 de 
janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2021.

Meta: Ampliar conscientização interna para uso racional de 
recursos

Objetivos: Traçar o plano de ação para redução de consumo de 
recursos que podem ser mensurados e colocar em prática o plano 
piloto até dezembro de 2022.

Meta: Eliminar ou reduzir ao máximo possível o uso de papéis 
nos processos.

Objetivos: Ampliar o uso da plataforma de assinatura eletrônica. 
Fazer o levantamento de todos os pontos onde é possível tornar os 
�uxos digitais (avaliar processos e possíveis atualizações ou 
ferramentas já disponíveis nos sistemas internos)
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Meta: Lixo Eletrônico

Objetivos: Traçar um plano de divulgação e um cronograma de datas para 
disponibilizar pontos de coleta na matriz e nas unidades, em parceria com a 
empresa responsável.

Meta: Desenvolver novos projetos em parceria com as comunidades

Objetivos: Traçar os planos de ação dos projetos: Eu óleo pelo futuro; Jorna-
da da Sustentabilidade; Ecopontos

Meta: Plantio voluntário de mudas

Objetivo: Realizar o plantio voluntário de mudas de árvores em parceria com 
as prefeituras, nos municípios de Erechim, Getúlio Vargas, Jacutinga, 
Ipiranga do Sul e Santo Expedito.

Meta: Água

Objetivo: Traçar planos de melhorias nos processos para o menor consumo 
de água e potencializar o sistema de tratamento de e�uentes para aumentar 
o percentual de reuso no processo.
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