
creating more together
2021DESTAQUES DO 

RELATÓRIO DE NEGÓCIOS 
RESPONSÁVEIS



Nossa estratégia de sustentabilidade é dividida em quatro grandes áreas: ambiental, social, de 
governança e econômica. Focamos em áreas específicas nas quais nossas ações terão o maior impacto 
na sustentabilidade em longo prazo dos nossos negócios. Nossa estratégia é revisada anualmente e foi 
atualizada pela última vez em 2021. 

área ambiental área social área econômicaárea de governança

Minimização do impacto
Medição e redução do impacto de 
nossas atividades sobre o clima e o meio 
ambiente em geral. Desenvolvimento 
de produtos inovadores com um perfil 
ambiental aprimorado.

Sustentabilidade dos produtos 
Fornecer produtos seguros, sustentáveis 
e projetados para atender às 
necessidades da sociedade agora e no 
futuro, para ajudar os clientes a atingirem 
suas metas de sustentabilidade e 
minimizar, ao mesmo tempo, o impacto 
ambiental.

Saúde, segurança e bem-estar
Nada é mais importante para nós. 
Envidamos esforços para sermos líderes 
em saúde e segurança, protegendo todos 
os que poderiam ser afetados por nossas 
atividades e operações.

Nossos funcionários
O investimento no crescimento, 
diversidade e desenvolvimento dos nossos 
funcionários nos ajuda a atrair talentos e a 
atingir o sucesso em longo prazo.

Envolvimento da comunidade
Apoio às comunidades locais através 
da educação, angariação de fundos e 
oportunidades de patrocínio.

Desempenho financeiro
Gerar benefícios econômicos para  

nossos funcionários, acionistas e 

comunidades locais.

Inovação
Incentivar a inovação no desenvolvimento 

de produtos e aplicações, e atender às 

necessidades dos clientes para manter a 

competitividade e a sustentabilidade de 

nossos negócios.

Conformidade jurídica 
Compreender que uma conduta 
honesta, ética e transparente é vital 
para nosso sucesso e reputação. Cada 
funcionário desempenha um papel 
essencial no cumprimento das leis, 
normas e regulamentos locais e nacionais. 
Implementação de sistemas de operação 
robustos e processos que protegem 
a segurança da empresa e de seus 
funcionários, informações e propriedade 
intelectual.

Gerenciamento de terceiros
Garantir que nossa cadeia de suprimentos 
cumpra os requisitos jurídicos, éticos e 
sociais, e procurar, ao mesmo tempo, 
oportunidades de aprimoramento 
ambiental e eficiência econômica.

Preservação e proteção Cuidar das pessoas Crescimento responsável Liderar pelo exemplo

nossa abordagem estratégica à 
SUSTENTABILIDADE 

“Graças à dedicação e ao trabalho árduo do nosso pessoal, a Innospec está 
fortemente posicionada. Em 2021, tomamos mais medidas para impulsar 
nossa estratégia de sustentabilidade, reconhecendo que é aí onde estão as 
oportunidades de crescimento futuro. Queremos desenvolver as tecnologias 
que têm um impacto positivo no mundo em que vivemos. Os investimentos em 
infraestrutura, instalações e equipamentos nos ajudam a aproveitar ao máximo 
nossos talentos para a inovação, trabalho em equipe, resolução de problemas 
e um excelente atendimento ao cliente. São tempos emocionantes para a 

Innospec, pois esperamos um futuro bem-sucedido e sustentável.” 

Patrick S. Williams  

Presidente e Diretor Executivo

sobre a  
INNOSPEC
Somos uma empresa global de especialidades químicas 
listada no índice NASDAQ (IOSP) que opera em 24 países 
das Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. 
Fabricamos e fornecemos uma ampla variedade de produtos 
por meio de nossas três unidades de negócios: Performance 
Chemicals, Fuel Specialties e Oilfield Services.  

Duração do serviço

Mais de 1.900 funcionários em 24 países

Homens: 76% (1,462 funcionários)

Mulheres: 24% (473 funcionárias) 
Nº de funcionárias em cargos sênior: 27% (49 funcionárias) 
Nº de membros da diretoria mulheres: 25% (2 funcionárias) 

Mais de 5 anos: 57% (1.106 funcionários)

Mais de 10 anos: 39% (748 funcionários)

Nossa mão-de-obra em números



área econômica
CRESCIMENTO
responsável

Todas as cifras foram arredondadas para uma casa decimal. 
1 Lucro antes da reestruturação e redução ao valor recuperável.   
2 Lucro antes do imposto de renda, depreciação e amortização.

Receita de vendas líquida 
das unidades de negócios

Desempenho financeiro

Inovação 
A inovação está no cerne de tudo o que fazemos. Ela mantém a 

competitividade e a sustentabilidade de nossos negócios essenciais. 

  Performance Chemicals 
US$525,3 milhões

  Fuel Specialties 
US$618,3 milhões

  Oilfield Services 
US$339,8 milhões

A estabilidade financeira e o crescimento são essenciais para 
manter nosso compromisso de contribuir positivamente para 
um futuro mais sustentável.

Nossa unidade de negócios de 

Performance Chemicals anunciou que 

a Administração Nacional de Produtos 

Médicos (NMPA) da China aprovou 

o ISELUX® para uso em produtos de 

cosmética e cuidados pessoais. É uma 

conquista significativa para o nosso 

surfactante ultrassuave e sem sulfato. O 

ISELUX® é o sexto ingrediente a receber 

a aprovação da NMPA nos termos das 

novas regulamentações de cosmética do 

país, que entraram em vigor em janeiro de 

2021. A aprovação oferece oportunidades 

de crescimento significativas para o futuro.

Nossa unidade de negócios de Fuel 

Specialties viu a concretização de uma 

série de grandes projetos de investimento. 

Em Leuna, Alemanha, entregamos nosso 

novo reator de polimerização a alta 

pressão dentro do prazo e do orçamento, 

uma substituição de última geração.   

É uma das fábricas de polimerização a 

alta pressão mais modernas do mundo. 

Uma nova fábrica de STADIS® também 

foi iniciada em nossas instalações de 

Ellesmere Port, Reino Unido. 

Nossa unidade de negócios de Oilfield 

Services lançou o HiRateTM MAXX 3200G 

em resposta à formação de uma ‘gosma’ 

indesejável que atormenta os operadores 

que trabalham em bacias minerais ricas 

em ferro. A ‘gosma’ se adere à superfície 

do equipamento de tratamento e impede 

o fluxo. O HiRateTM MAXX 3200G é uma 

suspensão redutora de atrito de alta 

eficiência que foi especificamente projetada 

para proporcionar hidratação ultrarrápida 

em água doce, moderadamente salobra 

ou com alta quantidade de TDS (sólidos 

dissolvidos totais).

Performance Chemicals Fuel Specialties Oilfield Services

Destaques das unidades de negócios em 2021

Foi um ano importante para todas as nossas empresas. Alguns exemplos de nossas conquistas em 2021 são:

Mais de 37 milhões de dólares gastos em 
pesquisa e tecnologia

224 pessoas trabalhando globalmente  
em pesquisa e tecnologia, e em suporte técnico

Innospec Global Research Center com sede em 
nossas instalações de Ellesmere Port, Reino Unido 

Global Center of Excellence com sede em 
Millbrook, Reino Unido

Rede global de 10 centros tecnológicos

4 centros de pesquisa e tecnologia regionais

Destaque de 2021
Em 2021, continuamos investindo 
em nossa infraestrutura de 

produção. Isso incluiu a instalação de um 
novo e aprimorado reator de polimerização 
a alta pressão em nossa fábrica de cera de 
Leuna, Alemanha, e uma nova instalação de 
manuseio de vagões e maior capacidade de 
produção para os nossos principais produtos 
surfactantes da fábrica de Salisbury, Carolina 
do Norte, EUA.  

Receita 
US$1,5 bilhão (aumento de 24% em relação a 2020)

Lucro bruto 
US$434,9 milhões (aumento de 27% em relação a 2020)

Receita operacional1 
US$130,3 milhões (aumento de 74% em relação a 2020)

EBITDA ajustado2 
US$178,2 milhões (aumento de 64% em relação a 2020)



área social
cuidar das 
PESSOAS
As pessoas estão no centro dos nossos negócios. Nosso sucesso 
contínuo depende da manutenção da segurança das pessoas, 
da promoção de um estilo de vida saudável, da proteção dos 
direitos humanos, de melhorias na educação, do treinamento e da 
manutenção de bons relacionamentos com nossos vizinhos. 

Destaque de 2021
Em 2021, nosso valor social total e 
contribuição à comunidade foi de 663 

mil dólares. Também celebramos a angariação 
de mais de 1 milhão de dólares por meio 
do nosso programa Innospec Cares desde 
seu lançamento em 2016. Neste período, 
recebemos pouco mais de 700 inscrições de 
funcionários para financiamento e prestamos 
mais de 1.020 horas de voluntariado, ajudando 
a apoiar 346 grupos comunitários e instituições 
beneficentes em todo o mundo. 

Certificado de ouro  
3 milhões de horas trabalhadas 
Herne, Alemanha

Certificado de prata 
1/2 milhão de horas trabalhadas 
High Point, EUA

Certificado de bronze 
1/4 de milhão de horas trabalhadas 
Leuna, Alemanha

Prêmio de ouro   
Doação de 5.000 dólares a uma instituição beneficente 
7 anos sem IRLTA  
Pleasanton, EUA

Prêmio de prata   
Doação de 3.000 dólares a uma instituição beneficente 
3 anos sem IRLTA 
High Point, EUA

Prêmio de bronze  
Doação de 1.000 dólares a uma instituição beneficente 
1 ano sem IRLTA 
Castiglione, Itália 
Leuna, Alemanha 
St. Mihiel, França

Reconhecimento de desempenho
Reconhecemos o bom desempenho em segurança de nossos 
funcionários por meio de prêmios e programas de certificação 
de segurança corporativa. 

Certificados de segurança corporativa de 2021
(horas trabalhadas)

Prêmios de segurança corporativa de 2021
(anos sem um IRLTA3)

3IRLTA – acidente ocupacional de funcionário da Innospec com afastamento 

Destaques de saúde, segurança e bem-estar Nosso programa Journey To Zero Harm
2021 foi o quinto ano do nosso programa de segurança 

comportamental, Journey to Zero Harm (JTZH), durante o 

qual documentamos formalmente a estratégia corporativa 

do JTZH, realizamos análises de monitoramento de 

impacto em todos os locais de fabricação e concluímos 

a implementação global de nosso novo módulo de 

Conscientização sobre o perigo de escorregões, tropeções 

e quedas para todos os funcionários. Também concluímos:

4.196 módulos de treinamento do JTZH.

9.817 interações com a gerência  

(aumento de 10% em relação a 2020).

131.305 verificações de 60 segundos 

(aumento de 25% em relação a 2020).

Aumento de 13% na quantidade de quase acidentes informados5.

Mais de 14.500 horas de treinamento em saúde, segurança e 

meio ambiente ministradas.

100% dos locais de fabricação mantiveram a classificação 

“Controlling” na ferramenta indicadora de métricas de 

saúde da UK Chemical Association (CIA), com 85% dos locais 

alcançando Melhores Práticas e 70% alcançando Avançado em 

algumas áreas.

Índice de frequência de acidentes ocupacionais com afastamento 

(IRLTA) de 0,08 (abaixo da média de 0,11 do setor) 

5Definido como um evento de aprendizagem que não causou danos, mas teve o 
potencial de causar ferimentos ou perdas. Quanto mais quase acidentes forem 
relatados e tratados, menor será o risco de um futuro acidente ou incidente. 

4O valor social abrange o valor e o impacto de nossa contribuição global à comunidade. 
Inclui doações em dinheiro, horas de trabalho voluntário e doações em espécie.

Mais de 663.000 dólares de valor social total4  

e contribuição à comunidade.  

Mais de 553.000 dólares em doações diretas em dinheiro. 

150 organizações apoiadas em todo o mundo.

Envolvimento da comunidade
Em 2021, apoiamos nossas comunidades locais através da educação, 

voluntariado, angariação de fundos e oportunidades de patrocínio.  

Em 2021, o programa Innospec Cares celebrou o marco 

significativo de arrecadar mais de 1 milhão de dólares 

para grupos comunitários e instituições beneficentes 

em todo o mundo. Somente em 2021, o programa:  

arrecadou mais de 213.000 dólares.

recebeu 167 inscrições de funcionários.

contou com a participação de 21 
instalações da Innospec. 

ofereceu 424 horas de trabalho voluntário 
de funcionários para boas causas.

apoiou 86 instituições beneficentes e boas 
causas em todo o mundo supported. 



área ambiental 
preservação e  
PROTEÇÃO
Estamos comprometidos com o uso mais eficiente possível de 
recursos e com a minimização do impacto de nossas operações 
sobre o meio ambiente. Analisamos continuamente tecnologias 
e processos de avanço para poder buscar ativamente 
oportunidades para melhorar nosso desempenho. Também 
buscamos aprimorar a sustentabilidade dos nossos produtos e 
ajudar os clientes a responder aos desafios ambientais por meio 
da inovação e do desempenho aprimorado dos produtos.

Destaque de 2021
Nossas emissões de gases de 
efeito estufa (GEE), o uso de 

água e energia, e os resíduos gerados 
por tonelada de produtos fabricados 
diminuíram em relação a 2020. Reduzimos 
nossas emissões absolutas de GEE dos 
escopos 1 e 2 em 52% desde 2006, 
nosso ano de referência. Assumimos 
o compromisso de avaliar opções em 
2022 que permitam atingir a meta de 
neutralidade de carbono em 2050, em 
consonância com o escopo do Acordo de 
Paris.

Desempenho ambiental
Os números a seguir comparam o desempenho com 2020 e com 2006, nosso ano de referência.

6Nossas emissões são calculadas usando os fatores de conversão de emissões do DEFRA do Reino Unido e da IEA do ano de referência para relatórios de gases de efeito estufa (GEE). O relatório de 
emissões dos escopos 1 e 2 está em linha com o padrão do protocolo de GEE, incluindo o uso de fatores de emissões do escopo 2 para relatórios baseados no mercado 7Ano do relatório de referência.

CLIMA

B
Nível de gerenciamento

SEGURANÇA DA ÁGUA

B
Nível de gerenciamento

ENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES 

B-
Nível de gerenciamento

REDUÇÃO DE EMISSÕES A
Nível de liderança

IMPACTO DE NEGÓCIOS A
Nível de liderança

GOVERNANÇA A
Nível de liderança

GOVERNANÇA A-
Nível de liderança

Desempenho verificado
Avaliação da cadeia de suprimentos 
da EcoVadis   
Nosso sistema de gerenciamento da sustentabilidade e nosso 
desempenho receberam a classificação ouro da EcoVadis em 
2020 pela segunda vez consecutiva. Isso coloca a Innospec 
entre os primeiros 5% de todas as empresas avaliadas em 
nosso setor quanto a suas práticas ambientais, de mão-de-
obra e comércio justo. Durante 2021, trabalhamos muito para 
aprimorar ainda mais nossos sistemas, políticas e práticas de 
gerenciamento antes da nossa próxima avaliação em 2022.

Emissões absolutas de GEE

56.633 toneladas de equivalentes de CO2 

(escopos 1 e 26)

Aumento de 3% desde 2020

Redução de 52% desde 20067

Uso de água

3,82 m3 por tonelada de produto

Redução de 5% desde 2020

Redução de 50% desde 20067

Emissões de GEE

105 kg de equivalentes de CO2 por tonelada de 

produto (escopos 1 e 26)

Redução de 2% desde 2020

Redução de 52% desde 20067 Total de resíduos

46 kg por tonelada de produto

Redução de 7% desde 2020

Redução de 2% desde 20177

Uso de energia

2,77 GJ por tonelada de produto

Redução de 1% desde 2020

Redução de 6% desde 20067



liderar pelo  
EXEMPLO
A conformidade é um elemento central não negociável de nossas 
empresas. Desenvolvemos sistemas e procedimentos robustos 
para garantir que nossos funcionários, terceiros, fornecedores 
e outras partes envolvidas tenham um comportamento legal, 
responsável e ético.

Transparência e honestidade 
Várias das nossas principais políticas de governança corporativa 
estão disponíveis publicamente on-line em: 
www.innospec.com/about-us/corporate-governance/

Treinamento de conformidade
1.980 funcionários inscritos em treinamento de conformidade.

5.986 cursos de conformidade jurídica concluídos por 
funcionários.

247 terceiros inscritos em certificação de conformidade.

Gerenciamento de terceiros 
A avaliação da EcoVadis foi agora incorporada em nosso 
processo de avaliação e aprovação de fornecedores para 
todas as categorias de fornecedores. Em geral, a cadeia de 
suprimentos da Innospec continua obtendo uma pontuação 
acima da média da EcoVadis. 

Segurança cibernética 
Temos o compromisso de continuar aprimorando a segurança 
cibernética por meio de investimentos em pessoal, processos 
e infraestrutura de TI. Em 2021, implementamos 3.834 cursos 
de treinamento e duas campanhas internas de phishing para 
aumentar a conscientização dos funcionários sobre as ameaças 
à segurança cibernética e como eles podem proteger a si 
mesmos e a empresa. 

Captação de recursos sustentável 
•  Membro da Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) desde 

2013. Confira nosso progresso em www.rspo.org/members

•  A certificação da cadeia de suprimentos MB da RSPO de 
todos os locais aplicáveis nos possibilita oferecer produtos 
certificados quando for o caso.

•  Trabalhar com fornecedores para garantir que todos os 
materiais derivados de palmeiras que compramos provêm de 
fontes sustentáveis que cumprem os princípios de NDPE (sem 
desmatamento, sem turfa, sem exploração).

•  Maior transparência da nossa cadeia de suprimentos de 
derivados de palmeiras, obtendo 99% de transparência no 
nível das refinarias e 94% no nível das fábricas. 

•  Novo rastreador de injustiças relacionadas às palmeiras 
disponível publicamente, fornecendo um resumo das 
injustiças denunciadas por terceiros, assim como o status e o 
resultado de nossa investigação.

•  Nossa Política de captação de recursos sustentável de 
derivados de óleo de palma e óleo de palmiste, o plano 
de ação de implementação, o relatório de progresso e o 
Procedimento de denúncia de injustiças relacionadas às 
palmeiras e o rastreador estão disponíveis em: https://
innospecsustainability.com/environment/sustainable-sourcing. 

•  Membro da Action for Sustainable Derivatives (ASD), 
uma iniciativa colaborativa que trabalha para maximizar 
a transparência e a sustentabilidade em toda a cadeia de 
suprimentos de derivados de óleo de palma e óleo de palmiste. 

Nossa avaliação demonstra que contribuímos 
diretamente para 13 ODS. Destes, identificamos 
os cinco que estão mais alinhados com nossas 
atividades. São eles: Trabalho decente e crescimento 
econômico, Consumo e produção responsáveis, 
Vida terrestre e Água potável e saneamento. 
Também contribuímos para os indicadores 13.1 e 
13.2 dos Objetivos de ação climática. Revisamos 
regularmente os ODS para determinar se podemos 
aumentar nossa contribuição para eles. Mais 
informações sobre os 17 ODS da ONU podem ser 
encontrados em  
www.sdgs.un.org/goals

Metas dos ODS com as quais mais contribuímos: 

Captação de recursos sustentável
Somos membros da Roundtable on 
Sustainable Palm Oil e da Action for 
Sustainable Derivatives (ASD).

Destaque de 2021
Em 2021, ministramos 5.986 cursos 

a todos os funcionários como parte do nosso 
programa anual de treinamento e certificação 
de conformidade. Isso incluiu cursos sobre 
nosso Código de conduta, Proteção de dados, 
Lei de concorrência e Prevenção de subornos, 
corrupção e escravidão moderna global, entre 
outros. Registramos uma taxa de conclusão de 
100% em nosso programa de certificação de 
conformidade e 99,7% em nosso programa de 
treinamento de conformidade.

área de 
governança

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS)



Caso você deseje comentar sobre qualquer aspecto deste relatório, entre em contato com a unidade de Ellesmere Port usando os 
dados abaixo ou envie um e-mail para sustainability@innospecinc.com
Para entrar em contato com qualquer outra unidade da Innospec, acesse o seguinte link e clique no local de sua escolha.
www.innospec.com/get-in-touch
Mais detalhes sobre a Innospec, nossos produtos e serviços podem ser encontrados no nosso site.
www.innospec.com

Innospec Inc. 
8310 South Valley Highway,  
Suite 350, Englewood,  
Colorado, 80112, USA

TEL: +1 303 792 5554

Innospec Manufacturing Park,  
Oil Sites Road, Ellesmere Port,  
Cheshire, CH65 4EY,  
United Kingdom

TEL: +44 (0)151 355 3611

•  Trabalhar para atingir nosso objetivo 
de médio prazo para todos os locais de 
fabricação de obter uma redução de 10% 
nas emissões de GEE do escopo 1 até o 
final de 2030. 

•  Avaliar opções, em consonância com o 
Acordo de Paris, que nos possibilitem 
atingir a meta de neutralidade de carbono 
em 2050.

•  Propiciar a aquisição de eletricidade 
renovável para nosso uso em 2022 e 
explorar, ao mesmo tempo, oportunidades 
de usar fontes físicas de energia renovável 
em nossas instalações de fabricação. 

•  Implementar novas iniciativas para reduzir 
o uso de água, melhorar a qualidade da 
água, maximizar a reciclagem de resíduos 
e minimizar a quantidade de resíduos 
enviados diretamente a aterros sanitários.

•  Garantir que o nosso histórico de saúde 
e segurança supere o desempenho 
médio do setor. Ter como meta zero 
fatalidades ou acidentes ocupacionais 
graves de funcionários ou terceiros. Isso 
exige a implementação do nosso plano 
estratégico Journey to Zero Harm e a 
avaliação de seu impacto. 

•  Manter o foco na implementação 
de nossos padrões de segurança de 
processos com uma meta específica de 
reduzir em 5% os eventos de perda de 
contenção em relação a 2020. 

•  Introduzir novas medidas para apoiar a 
saúde mental e o bem-estar de nossos 
funcionários, juntamente com nosso 
compromisso contínuo de apoiar as 
comunidades locais por meio do nosso 
programa Innospec Cares.

•  Realizar um exercício de mapeamento 
de transparência e riscos para nossos 
volumes de palma de 2021, com a meta 
de atingir 100% de transparência no nível 
das fábricas em 2025. 

•  Aumentar o número de fornecedores 
de materiais secundários convidados a 
realizar uma avaliação de fornecedores da 
EcoVadis e envolver os fornecedores com 
baixas pontuações para aumentar seu 
desempenho. 

•  Analisar e tomar como referência o 
Código de conduta e a Declaração anual 
sobre a escravidão moderna da Innospec 
para garantir que elas continuem 
cumprindo as melhores práticas.

FUTURO
Nossos objetivos e metas para 2022 e além

Estamos sempre procurando melhorar a sustentabilidade de nossas empresas. Vejamos alguns dos nossos 
objetivos e metas para 2022 e as ações que realizaremos durante o ano.

área ambiental área social área de governança


