Destaques selecionados

Relatório de
Sustentabilidade 2013
bp.com/sustainability

Criando uma BP
mais forte e mais segura

Quem somos
A BP é uma das maiores empresas de petróleo e gás
do mundo.a Através de nosso trabalho, levamos aos
nossos clientes combustível para transporte, energia
para produzir luz e calor, lubrificantes que mantêm
motores funcionando e produtos petroquímicos usados
para fabricar diversos itens de nosso cotidiano, como
tintas, roupas e embalagens.
Nossos projetos e operações ajudam a
criar empregos, investimentos e receitas
de impostos em países e comunidades
do mundo inteiro. Empregamos mais
de 80 mil pessoas, a maioria na Europa
e nos EUA.

Como somos um grupo global, nossos
interesses e atividades são mantidos e
operados por meio de subsidiárias, filiais,
joint-ventures ou empresas associadas
em várias jurisdições, que atuam sob
a legislação de cada uma. Possuímos
operações bem estabelecidas na Europa,
Estados Unidos, Canadá, Rússia, América
do Sul, Australásia, Ásia e partes da África.
a

Destaques selecionados

Com base em valor de mercado, reservas comprovadas e produção.

Imagens de capa
A Thunder Horse consiste em dois campos.
Para chegar ao reservatório, usamos alguns dos
poços mais profundos do Golfo do México.
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Imagem à esquerda: A uma profundidade de mais
de 2500 metros, a Thunder Horse é projetada
para processar até 250.000 barris de petróleo e
200 milhões de pés cúbicos de gás natural por dia.

Criando uma BP
mais forte e mais segura

Imagem central: Mais de 200 empregados
e contratados da BP vivem e trabalham
nessa plataforma.
Imagem à direita: Dutos de ventilação a bordo
da Thunder Horse, uma das maiores plataformas
offshore integradas de perfuração e produção
do mundo.

Nota
O Relatório de Sustentabilidade BP 2013 e o site bp.com/
sustainability contêm algumas declarações prospectivas
relacionadas à situação financeira, resultados de operações
e atividades da BP e alguns planos e objetivos da empresa
relacionados a tais elementos. Em particular, as projeções da
BP sobre tendências globais do setor de energia até 2035 e
seus planos relacionados às mesmas, os planos apresentados
sob o título ‘O que faremos agora’ em todo este documento, as
expectativas pertinentes a tecnologias e técnicas avançadas da BP,
as expectativas em relação a emissões, uso de água e viabilidade
comercial dos projetos da BP envolvendo areias betuminosas,
as expectativas relacionadas à comercialização e produção
sustentável de biocombustíveis, o tempo e a composição de
projetos em planejamento e projetos futuros, os planos relacionados
a oportunidades no Ártico e as expectativas sobre a evolução
regulatória futura são todas declarações de natureza prospectiva.
Por sua natureza, declarações prospectivas envolvem riscos
e incertezas, por relacionarem-se a eventos que dependem
de circunstâncias que podem ou não vir a concretizar-se
futuramente e que não estão sob o controle da BP. Os resultados
obtidos podem diferir significativamente dos expressos em tais
declarações dependendo de uma série de fatores, incluindo
fatores específicos identificados nas discussões que acompanham
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tais declarações prospectivas, como a obtenção de aprovações
relevantes; os tempos e níveis de manutenção e/ou atividades
de recuperação da produção; os prazos para o início da produção
em novos campos; os tempos, montantes envolvidos e natureza
de determinados desinvestimentos; os níveis futuros de oferta,
demanda e preços na indústria; as restrições de cotas da OPEP;
efeitos de PSA; problemas operacionais; condições econômicas
e financeiras dos mercados em geral ou em diversos países e
regiões do mundo; estabilidade política e crescimento econômico
em áreas significativas do mundo; mudanças na legislação e na
regulamentação governamental; processos jurídicos ou regulatórios;
impacto do vazamento no Golfo do México sobre nossa reputação;
desenvolvimento e utilização de novas tecnologias; o sucesso
ou insucesso de parcerias; atividades de concorrentes, parceiros
comerciais, credores, agências de classificação de risco, entre
outros; atividades de contratados; desastres naturais e condições
meteorológicas adversas; mudanças nas expectativas do público
e outras mudanças nas condições do negócio; guerras e atos de
terrorismo, ataques cibernéticos ou sabotagem; além de outros
fatores discutidos em outras partes deste documento e em ‘Fatores
de risco’ em nosso Relatório Anual e Formulário 20-F para 2013,
protocolados junto à Securities and Exchange Commission (SEC)
dos EUA.

A palavra material é empregada neste documento para descrever
questões de relatórios emitidos voluntariamente com potencial para,
na opinião da empresa, afetar significativamente o desempenho
sustentável e/ou que sejam importantes aos olhos de stakeholders
internos e externos. Portanto, a palavra material utilizada neste
documento, não deve ser considerada equivalente a qualquer
utilização desta palavra em outros relatórios ou demonstrativos da
BP p.l.c. O Relatório Anual e Formulário 20-F para 2013 e o Relatório
Estratégico da BP 2013 estão disponíveis no endereço bp.com/
annualreport. O conteúdo deste relatório de sustentabilidade não
faz parte dos documentos citados anteriormente. Nenhuma parte
deste Relatório de Sustentabilidade ou as informações contidas
em bp.com/sustainability constituiem ou devem ser consideradas
como oferta, convite ou indução a investimentos na BP p.l.c. ou
em qualquer outra entidade e não devem fundamentar quaisquer
decisões de investimento. A BP p.l.c. é a controladora do grupo
empresarial BP. Este documento não faz distinção entre as
atividades e operações da empresa controladora e suas subsidiárias,
a não ser que haja indicação do contrário.
Os destaques selecionados aqui apresentados são traduções do
Relatório de Sustentabilidade BP 2013, editado originalmente em
inglês. Se houver divergências entre as duas versões, deve-se
consultar a versão em inglês.
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Apresentação do presidente do Grupo

A BP lembrará de 2013 como o ano do ataque
terrorista na Argélia em janeiro, quando quatro
funcionários e 36 colegas de outras empresas foram
mortos. Todos eles tinham muitos amigos na BP;
nosso pensamento continuará acompanhando
seus entes queridos, assim como aqueles
que sobreviveram à tragédia. Tenho orgulho
da compaixão e coragem com que as pessoas
na BP reagiram.
Na Argélia e no resto do mundo, temos muito
a fazer para encontrar e fornecer recursos de
petróleo e gás, que são essenciais para atender
à crescente demanda de energia. É de vital
importância conduzirmos todas as nossas operações
de maneira segura e responsável. Mas o que
segurança e responsabilidade significam na prática?
Vejamos alguns exemplos.
Em Papua, estamos realizando uma ampla consulta
com vários grupos locais que poderão ser afetados
pela expansão de nossas instalações de gás de
Tangguh. Realizamos consultas públicas em mais de
60 aldeias com participação de líderes eleitos pelas
comunidades. Os resultados determinarão a maneira
como as instalações serão desenvolvidas.

Temos um papel importante
a desempenhar na descoberta
de recursos de petróleo e
gás, essenciais para atender à
crescente demanda de energia.
Bob Dudley

No Golfo do México, estamos apoiando iniciativas de
restauração ambiental após o vazamento de óleo de
2010 e cumprindo com todas as demandas legítimas
de compensação. Ao mesmo tempo, voltamos ao
trabalho com 10 plataformas offshore e instalações
de produção. Também representamos os interesses
de nossos acionistas e funcionários contestando as
demandas que consideramos infundadas.
Na China, estamos trabalhando para reduzir o
impacto sobre os recursos hídricos na fabricação
de produtos petroquímicos. Nossa mais recente
planta de PTA em Zhuhai utiliza uma técnica de
reciclagem, desenvolvida pela própria BP, que reduz
o descarte de água residual em 75%. No Oriente
Médio, criamos uma parceria com a Universidade de
Harvard para ajudar a planejar o acesso e utilização
de água em nossas instalações.
Esse último exemplo mostra que não trabalhamos
sozinhos. Na verdade, a colaboração estreita com
outros vem se tornando cada vez mais importante
à medida que a magnitude e a complexidade dos
desafios do setor de energia se multiplicam.
Considere, por exemplo, a perfuração e a segurança
offshore. Em 2013, trabalhamos junto a agências
reguladoras em países como Azerbaijão, Brasil e
Líbia no planejamento da resposta a vazamentos.
Na ocasião, compartilhamos nossos conhecimentos
sobre agentes dispersantes e vários tipos
de logística.
Em 2013, desenvolvemos também uma nova
parceria com a Rosneft, na Rússia, e acreditamos
que existe enorme potencial de colaboração entre as
duas empresas. Acredito que, nos próximos anos,
a experiência, a capacidade e a influência da BP
serão valiosas na Rússia à medida que o país procura
desenvolver seus vastos recursos com segurança.
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A única certeza que temos sobre o futuro é que
ele nos trará surpresas. Nos EUA, a revolução do
gás de xisto mostrou como o panorama no setor
de energia pode mudar rapidamente. Graças à
inovação tecnológica, o acesso a esse recurso de
baixo carbono conseguiu, de uma só vez, aumentar
a produção de petróleo e gás, diminuir preços da
energia, criar empregos e reduzir as emissões de
gases de efeito estufa à medida que o gás substitui
o carvão na geração de energia.
As opções de baixo carbono tornaram-se uma opção
de baixo custo demonstrando o poder do mercado
na redução de emissões, quando as condições são
adequadas. Esse exemplo é instrutivo e relevante
à medida que o mundo procura alcançar o equilíbrio
ideal entre preço, segurança e sustentabilidade de
suas fontes de energia.
Uma discussão aberta e bem informada entre
governos, empresas, acadêmicos, ONGs e
a sociedade é essencial à medida que prioridades
são debatidas e soluções desenvolvidas. A BP
também participa desse debate, principalmente
ao incentivar os governos a adotarem a precificação
do carbono. Isso seria justo para todos e
incentivaria a produção e utilização de opções
com menos carbono.
Esses são apenas alguns exemplos de todas as
ações que estamos adotando para conduzir nossas
operações de maneira segura e responsável.
O relatório de sustentabilidade é parte de nosso
compromisso de informar, com transparência,
o que fazemos e o impacto das nossas atividades.
Acho que isso mostra que a BP busca contribuir
positivamente para o mundo, agora e por
muitos anos.

Bob Dudley
Presidente do Grupo
19 de março de 2014

Estratégia e sustentabilidade
Acreditamos que a melhor maneira de a
BP obter um sucesso sustentável como
empresa é cuidar dos interesses de longo
prazo de seus acionistas, seus parceiros
e da sociedade.
O objetivo da BP é criar valor para seus acionistas
e fornecer energia ao mundo de maneira
segura e responsável. Nos empenhamos em
ser operadores de classe mundial, cidadãos
corporativos responsáveis e bons empregadores.
Assim, o foco constante em segurança é
prioridade absoluta para nós. Uma gestão
rigorosa dos riscos contribui para proteger
nossos funcionários da linha de frente, os
locais em que operamos e o valor que criamos.
Sabemos que operar em regiões politicamente
complexas e geografias tecnicamente
desafiadoras como águas profundas e areias
betuminosas requer atenção especial a aspectos
ambientais. Continuamos melhorando nossos
sistemas, processos e padrões, incluindo
os procedimentos de gestão dos riscos que
as atividades de nossos contratados e os
operadores de joint-ventures de que participamos
possam criar.
Nossas operações dependem da confiança
das pessoas, de dentro e de fora da empresa.
Precisamos conquistar essa confiança sendo
justos e responsáveis em tudo o que fazemos.
Monitoramos atentamente nosso desempenho

Em nossas instalações em Valhall, na porção
norueguesa do Mar do Norte, reduzimos
as emissões utilizando energia de terra em
vez de turbinas a gás no local.

Nossos valores
para elaborar relatórios transparentes.
Acreditamos que uma boa comunicação e
um diálogo aberto são essenciais para atender
às expectativas dos nossos funcionários,
clientes, acionistas e das comunidades em
que operamos.
Estamos trabalhando para nos tornarmos uma
empresa mais simples focando onde podemos
gerar mais valor, e não necessariamente
no maior volume de produção. Estamos
fortalecendo nosso portifólio de ativos
upstream de alto retorno e maior durabilidade
a fim de criar negócios downstream de alta
rentabilidade. Investimos também em opções
de baixo carbono, que têm o potencial de
contribuir para atender à crescente demanda
de energia no longo prazo. A base de tudo
isso é a nossa competência, a tecnologia e
os nossos relacionamentos.
Um desempenho financeiro robusto é essencial,
pois nos permite realizar os investimentos
necessários para produzir a energia que a
sociedade requer, enquanto oferece retorno
e mantém o apoio de nossos acionistas.
Ao fornecer energia, apoiamos o
desenvolvimento econômico e contribuímos
para melhorar a qualidade de vida de milhões
de pessoas. Nossas atividades também criam
empregos, investimentos, infraestrutura e receita
para os governos e as comunidades locais.

Adotamos cinco valores que expressam nosso
entendimento sobre o que acreditamos,
como procuramos agir e a organização que
aspiramos ser.

Segurança
Segurança é um bom negócio. Tudo o que
fazemos fundamenta-se na segurança de
nossa força de trabalho e das comunidades
ao nosso redor. Preocupamo-nos com o
gerenciamento seguro do meio ambiente.
Assumimos o compromisso de levar energia
ao mundo com segurança.

Respeito
Respeitamos o mundo em que atuamos.
O respeito começa com o cumprimento de leis e
de regulamentações. Nós nos comprometemos
com os mais elevados padrões éticos e agimos
de forma a conquistar a confiança dos outros.
Dependemos de nossos relacionamentos e
respeitamos uns aos outros e as pessoas com
quem trabalhamos. Valorizamos a diversidade
de pessoas e ideias. Nos importamos com as
consequências das nossas decisões, grandes ou
pequenas, sobre as pessoas em torno de nós.

Excelência
Trabalhamos em um setor perigoso e nos
comprometemos com a excelência através de
um gerenciamento sistemático e disciplinado
das nossas operações. Adotamos e seguimos
as regras e padrões que definimos para nossa
empresa. Somos comprometidos com resultados
de qualidade, temos sede de aprender e de
melhorar. Se algo não está certo, nós corrigimos.

Coragem
O que fazemos nem sempre é fácil. Obter os
melhores resultados requer coragem para enfrentar
dificuldades, dizer o que pensamos e defender
nossas convicções. Procuramos sempre fazer
aquilo que é certo. Exploramos novas maneiras de
pensar e não temos medo de pedir ajuda. Somos
honestos com nós mesmos e procuramos sempre
saber o que os outros pensam. Procuramos criar
um legado duradouro em um mundo que prioriza o
curto prazo.

Uma só equipe
Por mais forte que um único indivíduo possa ser,
nossa união nos permite fazer mais. Colocamos a
equipe acima do nosso sucesso pessoal e buscamos
desenvolver toda a sua capacidade. Confiamos
uns nos outros para produzir resultados e cumprir
nossas obrigações.
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Em resumo
A BP fornece produtos e
serviços de energia a pessoas
no mundo inteiro.

Encontrando

Desenvolvimento e extração

petróleo e gás

de petróleo e gás

Depois de adquirir direitos de exploração, procuramos
hidrocarbonetos sob a superfície da Terra.

Em seguida, trabalhamos para trazê-los
à superfície.

Através dos nossos dois principais segmentos
operacionais (upstream e downstream)
encontramos, desenvolvemos e produzimos
fontes essenciais de energia, transformando-as
em produtos que as pessoas precisam.
Também atuamos como compradores e
vendedores em todos os pontos da cadeia de
valor de hidrocarbonetos.
Em energias renováveis, nossas principais
atividades são biocombustíveis e energia eólica.

Nosso modelo de negócios
Para saber mais sobre nosso modelo de
negócios, consulte bp.com/businessmodel.

Upstream

O valor que entregamos
à sociedade

Valor econômico
gerado pela BP

Acreditamos que a sociedade e as
comunidades em que trabalhamos
devem ser beneficiadas pela
nossa presença.

US$403,3 bi
incluindo faturamento e juros,
receitas de dividendos e
provenientes de descarte.

Nossos projetos e operações criam empregos,
oportunidades para fornecedores locais e receita
de impostos para os governos.
Quando entramos em uma nova região,
procuramos sempre oportunidades de criar
um impacto positivo, incluindo apoio a iniciativas
da comunidade para aumentar o nível de renda
e melhorar o padrão de vida.
Consulte Relatório Anual e
Formulário 20-F para 2013.
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O segmento upstream gerencia atividades
de exploração, desenvolvimento e produção
por meio de funções globais em áreas
especializadas de conhecimento.

Valor econômico
distribuído a outros
Custos operacionais

Governos

Os custos incluem compras
de fornecedores e despesas
com terceirizados, assim
como gastos com produção
e fabricação.

Contribuímos com as
economias do mundo
inteiro através dos impostos
que pagamos. Também
recolhemos e pagamos
impostos sobre nossos
produtos e serviços,

US$328,7 bi

US$13,9 bi

Consulte bp.com/
workingwithcontractors.

Consulte bp.com/
financialtransparency.

Transporte e comercialização

Fabricação

Comercialização

de petróleo e gás

de combustíveis e produtos

de combustíveis e produtos

Transportamos hidrocarbonetos através de dutos,
navios, caminhões e trens, captando valor ao longo
da cadeia de suprimento.

Nossas atividades incluem refino, processamento e
mistura de hidrocarbonetos para criar combustíveis,
lubrificantes e produtos petroquímicos.

Fornecemos aos nossos clientes combustível
para transporte, energia para produção de luz e
aquecimento, lubrificantes que mantêm os motores em
funcionamento e produtos petroquímicos usados para
fabricar diversos itens de nosso cotidiano.

Combustíveis

Lubrificantes

Petroquímica

Investimento
em energia renovável
Mercados internacionais
de petróleo e gás

Desenvolvemos e investimos em biocombustíveis e
operamos um segmento de energia eólica. As atividades
da BP no setor de baixo carbono são comandadas
por nosso departamento de energias alternativas.

Biocombustíveis

Downstream

O segmento downstream opera cadeias
de valor dos hidrocarbonetos envolvendo
três atividades principais: combustíveis,
lubrificantes e petroquímica.

Valor econômico
retido pela BP

US$34,4 bi

Funcionários

Fontes de capital

Comunidades

Empregamos diretamente
cerca de 83.900 pessoas no
mundo inteiro, pagando salários
e benefícios.

Este número inclui
US$5,4 bilhões em dividendos
pagos a acionistas e
US$5,5 bilhões distribuídos
em nosso programa
de recompra de ações
e custos financeiros.

O valor dos investimentos
sociais não inclui as bonificações
de cunho social pagas a
governos no âmbito de contratos
de licenciamento.

US$13,7 bi

US$12,5 bi

US$0,1 bi

Consulte bp.com/people.

Consulte bp.com/investors.

Consulte bp.com/society.

A maior parte dessa quantia é
investida em despesas de capital
e aquisições.

Consulte Relatório Anual e
Formulário 20-F para 2013.
Relatório de Sustentabilidade BP 2013
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Nossos avanços em 2013
Queremos atender às necessidades de energia do mundo e criar valor de longo prazo,
tanto para nossos acionistas quanto para as comunidades e economias em que
operamos. Apresentamos aqui o que já fizemos e o que planejamos para o futuro.
O futuro do
setor de energia

Onde
estamos hoje

O que dissemos
que faríamos

Procuramos atender à crescente
demanda por energia segura
e de custo acessível, além de
abordar as mudanças climáticas
e outros problemas.

Valorizamos a diversidade de
pessoas e ideias, procurando
tratar todos na BP com respeito
e dignidade.

• Avaliar padrões globais e regionais de oferta

• Trabalhar para que, até 2020, 25% das

• Investigar os efeitos da escassez de

• Recrutar 40% de nossos funcionários recém-

• Cumprir o compromisso que assumimos

• Fortalecer nossos valores por toda

e demanda de energia a longo prazo.

recursos naturais sobre os padrões de oferta
e consumo de energia.
em 2005 de investir US$8 bilhões em
energias alternativas até 2015.

Previsões de longo prazo para
os mercados globais de energia no
BP Energy Outlook 2035.

15

universidades participaram
do programa Energy
Sustainability Challenge.

US$8,3 bi

foram investidos em energias
alternativas desde 2005, cumprindo
nosso compromisso dois anos antes
do programado.

O que faremos
a seguir

Quem somos

• Ajudar a atender à crescente demanda de

energia oferecendo diversos combustíveis
e tecnologias.

• Continuar a interagir com nossos

stakeholders sobre as mudanças climáticas.

• Melhorar ainda mais a economia de

combustível utilizando combustíveis e óleos
de marca em motores.

lideranças do Grupo sejam mulheres.

formados de fora dos EUA e do Reino Unido
até 2013.
a empresa.

Como trabalhamos

Nos empenhamos em ser
operadores de excelência, cidadãos
corporativos responsáveis e
bons empregadores com foco
permanente em segurança.
• Elaborar uma política que proporcione

uma estrutura consistente para identificar
e gerenciar a exposição da BP a riscos
associados a joint-ventures não operadas
pela empresa.

• Analisar os impactos socioambientais
ao planejar grande projetos.

• Desenvolver relacionamentos mais

profundos e duradouros com as seletas
empresas contratadas em nossas
atividades upstream.

18%

dos líderes
do Grupo são
mulheres.

44%

dos nossos funcionários
recém-formados são
recrutados fora dos EUA
e do Reino Unido.

A política de joint-ventures não
operadas pela empresa foi lançada.

91

projetos que
passaram pelo
processo de análise
entre abril de 2010
e o final de 2013.

12%

de aumento na
compreensão por parte
dos funcionários dos
valores da BP e de como
os mesmos se relacionam
com seu trabalho.

• Aumentar ainda mais o número de mulheres
em posições de liderança e promover em
nosso trabalho o incentivo a outras formas
de diversidade.

• Focar nos recém-formados mundialmente

através de programas de desenvolvimento
a fim de promover uma abordagem
consistente em todo o mundo.

• Melhorar nossa gestão de riscos de

37%

de aumento nos gastos em acordos
globais com contratados
e fornecedores de upstream.

• Avaliar a implementação da política de
joint-ventures não operadas pela BP.

• Rever nosso atual processo de

avaliação para ajudar a identificar e
avaliar vulnerabilidades e impactos
socioeconômicos dos projetos.

• Procurar oportunidades de continuar

apoiando cadeias de suprimentos locais.

Mais
informações

ética e conformidade focando em áreas
prioritárias da empresa.
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Nossa visão do conceito de
carbono intocável é descrita em
bp.com/climatechange.

Algumas estatísticas sobre o perfil
de nossa força de trabalho estão
disponíveis em bp.com/people.

Para mais informações sobre nossos
contratados e parceiros, acesse
bp.com/workingwithcontractors.

Nosso programa de ação e gestão de
riscos climáticos e de carbono é descrito
em bp.com/programmeofaction.

Leia nosso código de conduta no
endereço bp.com/codeofconduct.

A abordagem da BP à gestão de riscos
é descrita em bp.com/riskmanagement.
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Onde
estamos hoje

O que dissemos
que faríamos

Segurança

Tudo o que a BP faz como empresa
fundamenta-se em manter a
segurança de nossa força de trabalho
e das comunidades ao nosso redor.

Trabalhamos para evitar, minimizar
e mitigar impactos ambientais em
todos os locais em que atuamos.

• Continuar a implementar nosso sistema de

• Identificar as operações que estão em áreas

gestão operacional (OMS).

• Realizar avaliações internas e externas que
confirmem o nosso código de operações.

• Nomear especialistas externos para obter
avaliações objetivas de nosso progresso
em implementar as recomendações do
Relatório Bly.

20

eventos nível 1
de segurança de
processos caíram
de 43 para 20.

Avaliação independente
do progresso
na implementação
das recomendações
do Relatório Bly.

3

linhas de defesa
para tornar as
operações mais
seguras e confiáveis.

O que faremos
a seguir

Meio ambiente

Auditoria
Garantia
Auto-verificação

• Continuar a usar o ciclo de melhoria de

desempenho para alinhar nossas práticas
empresariais com o nosso OMS.

• Desenvolver ainda mais a capacidade de
autoverificação das nossas operações.

• Continuar avançando na implementação das
recomendações restantes do Relatório Bly.

de escassez de água para compreender os
riscos associados a elas.

• Procurar colaborar com os órgãos

reguladores do governo no planejamento da
resposta a vazamentos.

• Dedicar-se mais à eficiência energética

quando for relevante para a gestão local
de empresas.

Cerca de metade de nossas
operações retiram água doce
de regiões onde existe falta
ou escassez de água.

Compartilhamos o
que aprendemos
em resposta a
vazamentos de
óleo com agências
regulatórias no
Azerbaijão, Brasil
e Líbia.

8%

de aumento da
eficiência energética
de nossa refinaria
em Toledo, EUA,
entre 2010 e 2013.

• Investigar as abordagens de gestão de
água, considerando as demandas de
água dos nossos ciclos operacionais e
os recursos hídricos locais.

• Continuar desenvolvendo ferramentas de

modelagem para compreender melhor
as consequências de vazamentos de óleo
sobre o solo.

Sociedade

Procuramos produzir um impacto
positivo sobre as comunidades
e sociedades em que operamos.

• Atualizar nossos processos de análise

de risco para melhor descrever as
possíveis repercussões socioeconômicas
de incidentes.

• Continuar a apoiar programas de

desenvolvimento de comunidades.

• Desenvolver treinamentos em direitos
humanos priorizando atividades e
funções específicas.

Foram desenvolvidos critérios
de risco socioeconômico.

US$78,8 mi
investidos em
comunidades.

21

eventos de treinamento
realizados em
direitos humanos.

• Testar os critérios de risco socioeconômico
em nossas empresas.

• Atualizar nossa estrutura de gestão de
investimentos sociais.

• Realizar workshops de direitos humanos
em outras áreas prioritárias.

• Compartilhar aquilo que aprendemos

Mais
informações

em Toledo com nossas outras refinarias
pelo mundo.

Para saber mais sobre o que estamos
fazendo para evitar incidentes em nossas
operações, acesse bp.com/safety.
Nosso progresso na implementação
das recomendações do Relatório Bly é
descrito em bp.com/internalinvestigation.

Os valores das emissões de gases de efeito
estufa e a produção upstream, a produção
das refinarias e de produtos químicos são
descritas em bp.com/greenhousegas.

Veja o que estamos fazendo para alinhar
nossas operações com as Diretrizes da
ONU sobre negócios e direitos humanos
em bp.com/humanrights.

Para ver como estamos usando a
ferramenta Global Water Tool do IPIECA
para gerenciar riscos hídricos, acesse
bp.com/water.

Conheça nossas atividades junto a
fornecedores locais no Azerbaijão em
bp.com/society.

Relatório de Sustentabilidade BP 2013

8

A BP em números
Dados sobre segurança, meio ambiente, funcionários
e desempenho de 2009 a 2013.
No ano encerrado em 31 de dezembro

Segurançaa
Fatalidades – funcionários
Fatalidades – contratados
Dias de afastamento do trabalho (total de trabalhadores)
Frequência de afastamento do trabalhob (DAFWCF) (total de trabalhadores)
Registro de lesões sofridas (total de trabalhadores)
Frequência de lesões sujeitas a registrob (RIF) (total de trabalhadores)
Horas trabalhadas por funcionários (milhões de horas)
Horas trabalhadas por contratados (milhões de horas)
Falhas na contenção primária (total)
Eventos nível 1 de segurança de processosc (total)
Eventos nível 2 de segurança de processosc (total)
Vazamentos de óleod (um barril ou mais)
Volume de óleo derramado (milhões de litros)

Meio ambiente
Vazamentos de óleo (em terra e no mar)d (total)
Volume de óleo não recuperado (milhões de litros)
Dióxido de carbono direto (megatoneladas (MT) de CO2)f
Metano diretof (MT)
Gases do efeito estufa diretos (GES)f (equivalente em MT CO2 (CO2e))
Dióxido de carbono indireto (CO2)h (MT)
Emissões de clientesi (MT CO2)
Queima (upstream) (quilotoneladas (KT) de hidrocarbonetos)
Gastos ambientaisj (US$ milhões)
Multas de segurança e meio ambiente (US$ milhões)

Funcionários
Número de funcionários no Grupoj
Número de funcionários – direção do Grupo
Mulheres em cargos de liderança no Grupo (%)
Mulheres em cargos de gerênciak (%)
Indivíduos de grupos minoritários dos EUA e do Reino Unido na liderança do Grupol (%)
Indivíduos de outros países que não os EUA e o Reino Unido na liderança do Grupol (%)
Rotatividade de funcionáriosn (%)
Casos no OpenTalko
Demissões por não conformidade e comportamento antiéticop
Compensação aos funcionários, incluindo salários, participações nos lucros,
benefícios e pensõesj r (US$ milhões)

Desempenho
Produção total de hidrocarbonetos (equivalente em milhares de barris de petróleo (mboe) por dia)
Taxa de substituição de reservasr s (%)
Produção total da refinaria (milhares de barris por dia (mb/d))
Produção petroquímica totalt (milhares de toneladas (kte))
Lucro (prejuízo) com substituiçõesj r u (US$ milhões)
Impostos pagos ao governo, incluindo tributação de renda e de produção (US$ milhões)
Dividendos pagos a acionistas (US$ milhões)
Contribuições a comunidades (US$ milhões)

Observações sobre as figuras
a

b

c

d

9

Representa os incidentes comunicados e ocorridos dentro dos limites
do relatório operacional de HSSE da BP. Esse limite inclui as instalações
próprias da empresa e alguns outros locais ou situações.
O DAFWCF e o RIF mostram a frequência anual em relação à
200.000 horas trabalhadas.
Para mais detalhes sobre eventos nível 1 de segurança de processos
veja as anotações na página 10 (gráfico 3). Eventos nível 2 de segurança
de processos têm conseqüências menos graves.
Vazamentos de óleo são definidos como escape de hidrocarbonetos
líquidos com volume igual ou maior que um barril (159 litros, que
equivalem a 42 galões (EUA)).
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e

f
g

2009
0
18
134
0,069
665
0,34
174
216
537
–
–
234
1,2

2010
0
14
408
0,193
1284
0,61
168
255
418
74
–
261
1,7e

2011
1
1
168
0,090
677
0,36
165
209
361
74
–
228
0,6

2012
1
3
152
0,076
710
0,35
182
220
292
43
154
204
0,8

2013
4
2
130
0,070
578
0,31
170
203
261
20
110
185
0,7

122
0,2
60,4
0,22
65,0
9,6
554
2149
2483
66,6

142
0,8e
60,2g
0,22g
64,9g
10,0g
573
1671g
18.400
52,5

102
0,3
57,7
0,20
61,8
9,0
539
1835
8521
77,4

102
0,3
56,4
0,17
59,8
8,4
517
1548
7230
22,4

74
0,3
46,0
0,15
49,2
6,6
422
2028
4288
2,5

80.300
492
14
23
6
21
15
874
524
12.523

79.700
482
14
24
7
19
15
742
552
12.256

84.100
516
15
25
6
19
14
796
529
12.501

86.400
546
17
25
6
20m
13
1295
424
13.448

83.900
530
18
27
6
22
15
1121
113q
13.654

3998
129
2287
12.660
13.740
10.309
10.483
106,8

3822
106
2426
15.594
(5259)
12.071
2627
115,2

3454
103
2352
14.866
23.412
16.339
4072
103,7

3331
77
2354
14.727
11.428
15.033
5294
90,6

3230
129
1791
13.943
23.681
13.904
5441
78,8

Os dados não incluem o volume de petróleo derramado no incidente
Deepwater Horizon. Consulte a página 142 do Relatório Anual e
Formulário 20-F para 2013 para maiores informações sobre o volume
utilizado para estimar o passivo da BP.
As anotações na página 10 (gráfico 4) apresentam mais detalhes.
Em 2010, não incluímos as emissões de GES ou queima local
associadas ao incidente com a Deepwater Horizon ou à resposta
ao evento. Desde então, estimou-se que as emissões equivalentes
brutas de CO 2 decorrentes das atividades de resposta foram
cerca de 481.000 toneladas. Em nossa estimativa, o gás
queimado durante a resposta corresponde a aproximadamente
56.000 toneladas. Nossos números para 2010 não foram

h

i

j

k

revistos porque só reavaliamos dados históricos se houver
discrepâncias significativas.
Emissões indiretas associadas à compra de eletricidade calor ou vapor
para nossas operações, incluindo CO 2 .
Baseado na produção total de gás natural, gás natural liquefeito e
produção de refinarias da BP.
As informações para 2011 e 2012 foram revistas em razão de adoção
do novo padrão IFRS 11 ‘Joint arrangements’.
Inclui funcionários que são líderes de grupos, líderes sêniores ou que
ocupam outras posições de gestão.

O símbolo indica medidas incluídas no cálculo do bônus anual dos
diretores executivos.
Para obter uma lista completa dos principais indicadores de desempenho,
consulte bp.com/annualreport

1. Registro de
frequência de lesões

3. Eventos nível 1 de
segurança de processos

2. Falha na contenção primária

1

Mede o número de incidentes relacionados ao
trabalho que causaram óbitos ou lesões (exceto as
leves que exigiram apenas primeiros socorros) a
cada 200.000 horas trabalhadas.

2

Inclui vazamentos não planejados ou não
controlados, exceto liberação que não
envolve riscos, como as de água de tanques,
barcos, tubulações, vagões de trens ou
outros equipamentos usados para contenção
ou transporte.

3

Os eventos nível 1 (Tier 1) nos processos de
segurança referem-se a perdas de contenção
primária devido a processos com repercussão
máxima, que lesionem um membro da equipe de
trabalho, causem danos custosos a equipamentos
ou excedam determinados volumes.

4

Nós medimos emissões de gases de efeito estufa
em equivalente de CO2, incluindo CO2 e metano
emitidos diretamente. Nosso relatório de GES inclui
todas as entidades consolidadas da BP e nossas
participações acionárias em outras entidades que
não aquelas na TNK-BP e na Rosneft. Os dados
de emissões da Rosneft estão disponíveis no site
da empresa.

5

Todos os anos, registramos a percentagem de
mulheres e pessoas de países fora dos EUA e
do Reino Unido em posições de liderança na BP.
Assim, podemos acompanhar nosso progresso
em criar uma equipe de liderança diversificada e
equilibrada. Foram realizadas pequenas emendas
em nossos números em 2012.

6

Avaliamos o engajamento de nossos funcionários
com nossas prioridades estratégicas de criar
valor a longo prazo. Essa medida é derivada
das respostas a 12 perguntas sobre a BP como
empresa e como ela é administrada em termos
de liderança e padrões.

(número)
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4. Emissão de gases de efeito estufa
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6. Índice de prioridades do Grupo (%)

5. Diversidade e inclusão (%)
Fora do RU e dos EUA

Mulheres
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14
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20

80

40
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5
2009

129%
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A razão de substituição
de reservas mostra como
estamos avançando
em acessar, explorar e
extrair recursos.
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Dois desinvestimentos respondem
pela maior parte da diminuição
da emissão direta de gases de
efeito estufa.

2012

2013

Dados
não
coletados
2009

2010

2011

2012

2013

US$21,1 bi

líquido em caixa proveniente
de atividades operacionais.

Não inclui funcionários nossos empregados em operações conjuntas
em entidades locais.
Foram realizadas pequenas emendas em 2012.
Números apenas para funcionários fora do setor de varejo. Em 2013,
a rotatividade voluntária (pedidos de demissão e aposentadorias) foi
de 5%.
Qualquer funcionário, contratado ou outra pessoa pode contatar
o OpenTalk, nossa linha de ajuda confidencial.
Não inclui demissões de funcionários em nossos postos de
distribuição em decorrência de incidentes como furtos de pequenas
quantias de dinheiro.

q

r

s

t

u

Inclui demissões de funcionários e não é diretamente comparável
com dados de anos anteriores em que se agrupavam as demissões de
funcionários e contratados.
As informações para 2009 a 2012 foram revistas em razão de adoção
do novo padrão IAS 19 ‘Employee benefits’.
Base formada por todas as subsidiárias e entidades com participação
acionária, exceto aquisições e desinvestimentos.
Produção de produtos petroquímicos relatada dentro do
segmento downstream.
Custos de substituição (lucro ou prejuízo) significa custos de
substituição de suprimentos. O ganho ou prejuízo com operações
de substituição é calculado excluindo-se dos lucros os ganhos e

perdas associados aos estoques e os efeitos tributários decorrentes.
Os ganhos e perdas associados a estoques correspondem à diferença
entre os custos de venda calculados pelo custo médio para a BP dos
suprimentos adquiridos durante o ano e o custo de venta calculado
pelo método primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS) após ajuste para
variações de provisões em que o valor realizável líquido do estoque
é inferior ao custo. Para este fim, os ganhos e perdas são calculados
para todos os estoques de hidrocarbonetos exceto para os mantidos
como parte de posições em operações de mercado e algumas outras
posições temporárias de estoque. O lucro com custos de substituição
do Grupo não é uma medida contemplada pelo GAAP.
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O conjunto de relatórios corporativos da BP contém informações
sobre o nosso desempenho operacional e financeiro, desempenho
de sustentabilidade, tendências e projeções globais no setor
de energia.

Destaques selecionados

Relatório de
sustentabilidade 2013
bp.com/sustainability

Criando uma BP
mais forte e mais segura

Relatório Anual e
Formulário 20-F para 2013
Informações sobre nosso
desempenho operacional e
financeiro (impresso ou online).
Publicado em março.
bp.com/annualreport

Relatório Estratégico 2013
Resumo do nosso
desempenho operacional e
financeiro (impresso ou online).
Publicado em março.
bp.com/annualreport

Energy Outlook 2035
Projeções para os mercados
globais de energia,
considerando possíveis
cenários de evolução da
economia global, população,
políticas e tecnologia.
Publicado em janeiro.
bp.com/energyoutlook

Relatório de
Sustentabilidade 2013
Resumo de relatórios de
sustentabilidade da BP ou
informações adicionais online.
Publicado em março.
bp.com/sustainability

Informações operacionais
e financeiras 2009-2013
Cinco anos de dados
financeiros e operacionais em
formato PDF ou Excel.
Publicado em abril.
bp.com/financialandoperating

Relatório Estatístico 2013
Revisão das principais
tendências globais do setor
de energia.
Publicado em junho.
bp.com/statisticalreview
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