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Construindo uma BP
mais forte e segura

Quem somos

Conteúdo

A BP é uma das empresas líderes mundiais
em petróleo e gás. Nosso objetivo é criar valores
duradouros para acionistas, contribuindo para
atender à crescente demanda por energia de forma
segura e responsável. Nos esforçamos para sermos
uma operadora a nível mundial, uma cidadã
corporativa responsável e uma boa empregadora.

Visão Geral

Através de nosso trabalho, fornecemos
aos clientes combustíveis para
transporte, energia para iluminação e
aquecimento, lubrificantes para manter
os motores em funcionamento e
produtos petroquímicos utilizados na
produção dos itens do dia a dia, como
tintas, roupas e embalagens. Nossos
projetos e operações auxiliam na

geração de empregos, investimentos
e receitas tributárias em países e
comunidades em todo o mundo. Nós
empregamos cerca de 85.000 pessoas.
Como um grupo global, nossos
interesses e atividades são mantidos
ou operados por meio de subsidiárias,
filiais, joint ventures ou associadas
estabelecidas — e sujeitas às leis

Declaração cautelar

dependendo de uma variedade de fatores, incluindo os fatores
específicos identificados nas discussões que acompanham tais
declarações prospectivas; o recebimento das aprovações
pertinentes; o momento apropriado e o nível da manutenção e/ou
da atividade de retorno; o momento apropriado de trazer novos
campos para o plano; o momento apropriado, o quantum e a
natureza de certos desinvestimentos; futuros níveis de
fornecimento, demanda e precificação dos produtos do setor;
restrições de quota da OPEP; efeitos da PSA; problemas
operacionais; condições comerciais econômicas e financeiras de
modo geral ou em diversos países e regiões; estabilidade política e
crescimento econômico em áreas pertinentes do mundo;
mudanças em leis e normas governamentais; ações judiciais ou
regulamentares; o impacto em nossa reputação após o
derramamento de óleo no Golfo do México; o desenvolvimento e
uso de novas tecnologias; o sucesso ou não de uma parceria; as
ações de competidores, parceiros comerciais, credores, agências
de classificação e outros; as ações de contratadas; desastres
naturais e condições meteorológicas adversas; mudanças nas
expectativas do público e outras mudanças nas condições
comerciais; guerras e atos de terrorismo, ciberataques ou
sabotagem; e outros fatores discutidos em outro lugar deste
documento e no item “Fatores de Risco” em nosso Relatório

O Relatório de Sustentabilidade BP 2014 e o link bp.com/
sustainability contêm certas declarações prospectivas em relação à
condição financeira, os resultados das operações e negócios da BP
e a certeza dos planos e objetivos da BP acerca de tais itens.
Particularmente, entre outras declarações, a perspectiva da BP
acerca das tendências energéticas globais para 2035 e seus planos
relacionados, os planos apresentados sob o título “O que
planejamos fazer em seguida” ao longo deste documento, as
expectativas em relação às técnicas e tecnologias avançadas e
proprietárias da BP, as expectativas acerca das emissões, uso de
água e viabilidade comercial dos projetos de areias oleosas, as
expectativas em relação à comercialização e produção sustentável
de biocombustíveis, o cronograma e composição de projetos
futuros e planejados, os planos relacionados a oportunidades no
Ártico e as expectativas acerca de futuros desenvolvimentos
normativos, são informações prospectivas, em sua natureza.
Por sua natureza, declarações prospectivas envolvem riscos e
incertezas devido a estarem relacionadas a eventos e dependerem
de circunstâncias que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro e
estão fora do controle da BP. Os resultados efetivos poderão se
diferenciar materialmente dos expressos em tais declarações,

Imagem da capa
Um funcionário trabalha em uma torre de
perfuração sobre o campo de Khazzan em
Omã. Neste local remoto e desértico, estamos
aplicando uma tecnologia inovadora para acessar
o gás contido em arenito quente cerca de três
milhas abaixo da superfície da terra. Centenas
de poços serão perfurados no campo com uma
combinação de poços horizontais e tecnologias
de fraturamento hidráulico a fim de estimular
a produção.
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Introdução de nosso Diretor
Executivo do Grupo
Bob Dudley discute o papel que a BP
desempenha nos países onde operamos.
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BP em poucas palavras
O que fazemos como negócio e o valor
que proporcionamos à sociedade.

7

Nosso progresso em 2014
Onde estamos agora e o que planejamos
fazer em seguida.

9

BP em valores
Dados de cinco anos acerca de nosso
desempenho operacional, financeiro,
pessoal, ambiental e relacionadas
à segurança.

e regulamentações — em diversas
jurisdições. Possuímos operações
bem estabelecidas na Europa,
América do Norte e do Sul,
Australásia, Ásia e África.
a

Com base na capitalização do mercado, reservas
provadas e produção.

Anual e Formulário 20-F 2014, conforme arquivado junto à
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América.
Material é utilizado neste documento para descrever as questões
para o relatório de sustentabilidade voluntária que sejam
consideradas como possíveis de afetar significativamente o
desempenho da sustentabilidade na visão da empresa e/ou que
sejam previstas como sendo importantes aos olhos de acionistas
internos ou externos. O material para os propósitos deste
documento não deve, portanto, ser lido como equivalente para
qualquer uso do texto em outro relatório ou declaração da BP p.l.c.
O Relatório Anual e Formulário 20-F 2014 da BP e o Relatório
Estratégico 2014 da BP poderão ser baixados a partir do link bp.
com/annualreport. Nenhum material neste Relatório de
Sustentabilidade forma alguma parte de tais documentos.
Nenhuma parte deste Relatório de Sustentabilidade ou do link bp.
com/sustainability constitui, ou será considerada como constituindo
um convite ou incentivo a investir na BP p.l.c ou qualquer outra
entidade e não deve ser usada como base em qualquer processo
relacionado a quaisquer decisões de investimentos. A BP p.l.c. é a
controladora do grupo de empresas BP. Salvo quando expresso em
contrário, o texto não faz distinção entre as atividades e operações
da controladora e as de suas subsidiárias.

Saiba mais online
Uma versão concisa do
Relatório de Sustentabilidade
está disponível para download
em bp.com/sustainability, junto
com estudos de casos e dados
de desempenho.

Ferramenta de gráficos de SMS

País e relatório do campo

Filtra e analisa informações acerca do
desempenho relacionado à saúde, meio
ambiente e segurança. Dados da década
passada encontram-se disponíveis e podem ser
visualizados em diversos formatos de gráficos.

Publicamos relatórios de países acerca de
nossas operações em Angola, Azerbaijão
e Geórgia. Mantemos também um acervo
dos relatórios de campo.
bp.com/contryreports

bp.com/hsechartingtool

bp.com/sitereports
172
134
156
152
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Introdução de nosso
Diretor Executivo do Grupo
milhares de empregos nas cadeias de
suprimento, construímos uma infraestrutura útil
e pagamos impostos que financiam serviços
públicos - cerca de US$ 8 bilhões em 2014.
Quando me reúno com pessoas no meu
trabalho — de líderes governamentais a líderes
de comunidades — eu estou sempre ciente de
que é por meio da geração de benefícios reais
aos países onde trabalhamos que adquirimos
nossa licença para operar.
Nós alinhamos nossos interesses aos interesses
das economias locais por meio do uso de
fornecedores locais, da construção da
capacidade local e apoio às comunidades locais.
Em Trinidad e Tobago, por exemplo, ajudamos a
desenvolver o setor de construção de
plataformas de gás das ilhas, estabelecemos
programas globalmente respeitados em relação
às geociências de petróleo e outras disciplinas na
Universidade das Índias Ocidentais (University of
the West Indies), e investimos em um programa
de microfinanças que distribuiu mais de 3.000
empréstimos e criou milhares de empregos.

Eu estou sempre ciente de
que é por meio da
apresentação de benefícios
reais aos países onde
trabalhamos que adquirimos
nossa licença para operar.
Bob Dudley

Na BP, nós passamos regularmente por marcos
que, para mim, são importantes lembretes da
sustentabilidade de nosso negócio. Em 2014,
por exemplo, celebramos 50 anos no Mar do
Norte, Reino Unido, 50 anos no Egito e o 20º
aniversário de nosso negócio petrolífero no
Azerbaijão.
Em outros países, nossa história vai ainda mais
longe no passado. Nos Estados Unidos, por
exemplo, nossos negócios podem ser traçados
de volta ao século XIX.
O valor que trazemos à sociedade pode tomar
diversas formas. Produzimos e fornecemos
energia para aquecimento, eletricidade e
transporte. Ao fazer isto, empregamos cerca de
85.000 pessoas em todo o mundo, criamos mais
3
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No Iraque, trabalhamos com parceiros locais e a
PetroChina a fim de renovar o campo
supergigante de petróleo de Rumaila. Durante o
processo, desenvolvemos o nível de capacidade
entre os operários iraquianos - com quinhentas
mil horas de treinamento concluídas somente no
ano passado.
Claro, como um negócio operando em diversos
países, encaramos desafios e decisões. Nós
estamos sempre aprendendo, mas eu acredito
que podemos agir como uma força positiva,
visando estabelecer altos padrões em relação à
segurança, práticas empregatícias, transparência
e direitos humanos. Quando desafiado acerca de
nossas operações em um país em particular,
meu teste de fogo é perguntar se a comunidade
ou país apresenta a possibilidade de ser melhor
para o nosso envolvimento. Caso a resposta seja
sim, então acredito que estamos certos por
estarmos lá.
Em 2014, apresentamos o plano que definimos
em 2011 para tornar a BP um negócio mais forte,
seguro e com um melhor desempenho reconhecendo que precisamos permanecer
focados nesta busca. Comparando com 2011,
tivemos menos incidentes relacionados à
segurança e 50% mais fluxo de caixa operacional
em 2014.
No entanto, infelizmente sofremos três
fatalidades na força de trabalho e, após um ano
de progresso sólido em 2013, vimos um número
levemente maior de incidentes em 2014.
Sabemos que nunca podemos ser complacentes
conosco e continuamos nossos esforços em

aprender as lições de cada incidente, garantir a
conformidade com nosso sistema de gestão
operacional e enfatizar os comportamentos
pessoais corretos, tomando extremo cuidado
em tudo o que fazemos.
Nossa relação com a Rosneft continua a atrair
atenção, devidos às tensões na Ucrânia.
Continuamos comprometidos com o nosso
investimento de longo prazo, contribuindo para
a estratégia da Rosneft por meio do
compartilhamento das melhores práticas
ambientais e de segurança. E, é claro,
cumpriremos com todas as sanções pertinentes.
Nos EUA, nós continuamos apoiando a
restauração ambiental das áreas afetadas pelo
derramamento de óleo no Golfo do México junto com a pesquisa para verificação de
possíveis impactos a longo prazo. E, através de
nossas operações, investimentos e nossos
18.000 funcionários, estimamos nosso impacto
econômico positivo em US$ 143 bilhões ao ano.
Em relação aos procedimentos jurídicos dos
EUA, estamos buscando resultados justos
enquanto protegemos os melhores interesses de
nossos acionistas.
Enquanto isso, estamos fazendo nossa parte em
relação à mudança climática - através do
investimento em gás natural e renováveis como
fontes com baixo teor de carbono para
combustíveis e energia, realizando o “factoring”
de um custo de carbono em nossa avaliação dos
projetos propostos e defendendo um preço de
carbono global.
Em todas essas questões e em outras, nossa
meta é manter um negócio que seja resistente
em tempos desafiadores e que continue a
beneficiar nossos acionistas, incluindo a
sociedade como um todo.
Obrigado pela atenção dedicada na leitura
deste relatório.

Bob Dudley
Diretor Executivo do Grupo
18 de março de 2015

Nossa estratégia e sustentabilidade
Acreditamos que a melhor forma para que
a BP alcance um sucesso sustentável é
agindo de acordo com os interesses a
longo prazo de nossos acionistas, nossos
parceiros e sociedade.
Nós temos por meta a criação de valor
duradouro para nossos investidores e
benefícios para as comunidades e sociedades
nas quais operamos.
Estamos trabalhando para nos tornarmos um
negócio mais simples, focando onde
podemos gerar o maior valor, e não
necessariamente o maior volume, por meio de
nossa produção. Nós estamos fortalecendo
nosso portfólio de ativos de upstream de
maior duração e alto retorno, enquanto
desenvolvemos negócios de downstream de
alta qualidade. Tudo isto é confirmado por
nosso conhecimento qualificado, tecnologia e
relacionamentos. Nos esforçamos para
sermos uma operadora a nível mundial, uma
cidadã corporativa responsável e uma boa
empregadora.
Manter um enfoque incansável na segurança
é, naturalmente, uma prioridade máxima para
nós. A gestão rigorosa dos riscos ajuda a
proteger as pessoas na linha de frente, os
lugares nos quais operamos e o valor que
criamos. Continuamos a aprimorar nossos
sistemas, processos e normas, incluindo a
forma como gerenciamos os riscos que
podem ser criados pelas ações de nossas
contratadas e dos operadores de joint
ventures das quais participamos.

Nossa unidade Valhall no Mar do Norte
norueguês reduz emissões utilizando energia da
terra, ao invés de turbinas a gás.

Nossos valores
Nós compreendemos que operações em
regiões politicamente complexas e em áreas
geográficas tecnicamente exigentes, tais
como águas profundas e areias oleosas,
requerem uma sensibilidade especial para
os ambientes locais.
Somente podemos operar se mantivermos
a confiança das pessoas dentro e fora da BP.
Devemos ganhar a confiança das pessoas
sendo justos e responsáveis em tudo o que
fazemos. Nós monitoramos nosso
desempenho minuciosamente e visamos
informá-lo de forma transparente.
Acreditamos que uma boa comunicação e o
diálogo aberto são cruciais se pretendemos
corresponder às expectativas de nossos
funcionários, clientes, acionistas e das
comunidades locais nas quais operamos.
Um desempenho financeiro sólido é
essencial, por nos possibilitar fazer os
investimentos necessários para produzir a
energia que a sociedade necessita, enquanto
recompensamos e mantemos o apoio de
nossos acionistas.
Por meio do fornecimento de energia,
apoiamos o desenvolvimento econômico e
auxiliamos na melhoria da qualidade de vida
de milhões de pessoas. Nossas atividades
também geram empregos, investimentos,
infraestrutura e receitas para governos e
comunidades locais.
Leia mais sobre nossa estratégia em
bp.com/strategy

Temos cinco valores que expressam nosso
entendimento compartilhado do que
cremos, como pretendemos nos portar e o
que esperamos ser como uma organização.

Segurança
Segurança é um bom negócio. Tudo o que
fazemos depende da segurança da nossa força
de trabalho e das comunidades ao nosso redor.
Damos importância à gestão ambiental segura.
Temos o compromisso de fornecer energia ao
mundo de forma segura.

Respeito
Respeitamos o mundo onde operamos. Esse
respeito começa pela conformidade com as leis
e regulamentações. Nós nos mantemos nos
mais elevados padrões éticos e nos
comportamos de formas que ganhem a
confiança de outras pessoas. Dependemos dos
relacionamentos que temos e respeitamos uns
aos outros e as pessoas com quem trabalhamos.
Valorizamos a diversidade de pessoas e ideias.
Nós nos importamos com as consequências de
nossas decisões, grandes ou pequenas, que
envolvam as pessoas ao nosso redor.

Excelência
Nossos negócios envolvem riscos e temos o
compromisso com a excelência por meio da
gestão sistemática e disciplinada das nossas
operações. Seguimos e defendemos as regras e
os padrões que definimos para a nossa
empresa. Temos o compromisso com resultados
de qualidade; temos sede de aprendizagem e de
aprimoramento. Se alguma coisa não estiver
certa, nós a corrigimos.

Coragem
O que fazemos raramente é simples. Alcançar
os melhores resultados muitas vezes exige
coragem para enfrentarmos dificuldades, para
nos manifestarmos e para defendermos o que
acreditamos. Sempre nos esforçamos para agir
de forma correta. Exploramos novas maneiras
de pensar e não temos medo de pedir ajuda.
Somos honestos com nós mesmos e
procuramos, de forma participativa, o feedback
de outras pessoas. Apesar das prioridades de
curto prazo, características do nosso mundo,
visamos construir um legado duradouro.

Uma Equipe
Sejam quais forem as habilidades do indivíduo,
conseguiremos alcançar mais em conjunto.
Colocamos a equipe à frente do nosso sucesso
pessoal e nos empenhamos em desenvolver sua
competência. Confiamos uns nos outros para
honrar nossas respectivas obrigações.
Acesse bp.com/values
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BP em poucas palavras
A BP fornece serviços e
produtos de energia a pessoas
em todo o mundo.
Por meio de nossos dois principais segmentos
operacionais, Upstream e Downstream,
descobrimos, desenvolvemos e produzimos
fontes de energia essenciais, tornando-as
produtos que as pessoas precisam.

Descoberta

Desenvolvimento e extração

Transporte e negociação

Fabricação

Marketing

petróleo e gás

petróleo e gás

petróleo e gás

combustíveis e produtos

combustíveis e produtos

Primeiramente, nós adquirimos os direitos
de exploração, e então procuramos por
hidrocarbonetos abaixo da superfície da terra.

Uma vez que tenhamos encontrado
hidrocarbonetos, começamos os trabalhos
para trazê-los para a superfície.

Movemos os hidrocarbonetos utilizando
tubulações, navios, caminhões e trens e
capturamos os valores ao longo da
cadeia de suprimento.

Nós refinamos, processamos e
misturamos hidrocarbonetos para
produzir combustíveis, lubrificantes e
produtos petroquímicos.

Fornecemos aos nossos clientes
combustíveis para transporte, energia para
iluminação e aquecimento, lubrificantes para
manter os motores em funcionamento e
produtos petroquímicos necessários para a
produção dos itens do dia a dia.

Também compramos e vendemos em cada
estágio da cadeia de valores de
hidrocarbonetos. Em relação à energia
renovável, nossas atividades são focadas nos
biocombustíveis e na energia eólica.

Combustíveis

Também somos detentores de uma participação
societária de 19,75% da Rosneft.

Lubrificantes

	Modelo de negócio
Para mais informações acerca de
nosso modelo de negócio, acesse
bp.com/businessmodel

Produtos Petroquimicos

Investimento
em energia renovável
Mercados de petróleo
e gás internacionais

Nós desenvolvemos e investimos em
biocombustíveis e operamos negócios relativos
à energia eólica
Biocombustíveis

Upstream

O valor que
proporcionamos à
sociedade

Valor econômico
gerado pela BP

Acreditamos que as sociedades
e comunidades onde trabalhamos
devem se beneficiar de nossa
presença.

US$ 359,8 bi
Isto inclui a receita acrescida
dos juros e dividendos
recebidos, rendimentos dos
desinvestimentos.

Nossos projetos e operações criam empregos,
oportunidades para fornecedores locais e
receitas tributárias para governos.
Quando nos mudamos para uma nova área,
procuramos oportunidades para criar um
impacto positivo. Inclui o apoio aos esforços das
comunidades em aumentar a renda e aprimorar
os padrões de vida.

5
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Nosso segmento de Upstream
gerencia as atividades de exploração,
desenvolvimentos e produção.

Nosso segmento de Downstream opera nas
cadeias de valores de hidrocarbonetos abrangendo
os três principais negócios - combustíveis,
lubrificantes e produtos petroquímicos

Valor econômico
retido pela BP

Valor econômico distribuído aos outros

US$ 14,2 bi

Fornecedores

Governos

Funcionários

Provedores de capital

Comunidades

Isto inclui nossas compras de
fornecedores, custos das
contratadas, despesas de
produção, fabricação e outras
despesas.

Contribuímos com as
economias em todo o
mundo com os impostos
que pagamos. Também
pagamos impostos que
cobramos sobre nossos
produtos e serviços.

Proporcionamos emprego
direto para cerca de 85.000
pessoas em todo o mundo.
Os custos dos funcionários
incluem salários e benefícios.

Isto inclui US$ 5,9 bilhões em
dividendos pagos aos acionistas e
US$ 4,8 bilhões distribuídos através
de nosso programa de recompra de
ações, bem como os custos
financeiros.

Nosso investimento social inclui
educação, desenvolvimento de
empresas e programas de
infraestrutura. Este valor é um
adicional aos bônus sociais pagos
aos governos como parte de
contratos de licença.

US$ 13,9 bi

US$ 12,0 bi

US$ 0,1 bi

US$ 311,6 bi US$ 8,0 bi
Acesse bp.com/annualreport

Downstream

Acesse
bp.com/supportingsociety

Acesse
bp.com/financialtransparency

Acesse bp.com/people

Acesse bp.com/investors

Acesse
bp.com/supportingsociety

A maior parte deste valor é
investida em despesas de capital
e aquisições.

Acesse bp.com/annualreport
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Nosso progresso em 2014
Nossa meta é atender às necessidades energéticas do mundo por meio da geração de valor
duradouro para nossos acionistas e para as sociedades e economias em que operamos.
Neste espaço, mostramos onde atuamos hoje e alguns de nossos planos para o futuro.

O que dissemos que faríamos

O futuro da energia

Onde operamos

O desafio hoje é gerenciar e atender à
crescente demanda mundial por energia
enquanto lidamos com a mudança climática e
outras questões ambientais e sociais.

Nos esforçamos para sermos uma operadora
a nível mundial, uma cidadã corporativa
responsável e uma boa empregadora.

Tudo o que fazemos depende da
segurança de nossas operações, da nossa
força de trabalho e das comunidades ao
nosso redor.

A BP está trabalhando para evitar, minimizar
e mitigar os impactos ambientais sempre
que fazemos negócios.

Para a BP, trabalhar de forma responsável
inclui a busca por causar impactos positivos
nas comunidades onde operamos.

• Auxiliar no atendimento à crescente demanda
por energia através de uma mistura
diversificada de combustíveis e tecnologias.

• Aumentar ainda mais o número de mulheres
em posições de liderança e ampliar nosso
trabalho de encorajar outras formas de
diversidade.

• Continuar a usar o ciclo de aperfeiçoamento do
desempenho a fim de alinhar as práticas
comerciais com nosso sistema de gestão
operacional (OMS).

• Investigar as abordagens do gerenciamento
de água levando em consideração a demanda
de água do ciclo de vida de nossas operações
e os recursos hídricos locais.

• Testar os novos critérios de riscos
socioeconômicos para a avaliação dos
impactos de incidentes nas comunidades
e forças de trabalho com nossos negócios.

• Avaliar nosso processo de seleção a fim de
auxiliar os projetos a identificarem e avaliarem
as sensibilidades e impactos
socioeconômicos.

• Desenvolver ainda mais a capacidade de
autoverificação das operações a fim de realizar
verificações em relação à saúde, segurança e
meio ambiente.

• Continuar a desenvolver ferramentas de
modelagem a fim de melhor prever as
consequências de um derramamento de óleo
sobre o solo.

• Atualizar nossa estrutura para gerenciar os
investimentos sociais.

• Buscar oportunidades de continuar a apoiar
uma cadeia de suprimento local.

• Manter nosso progresso de concluir as
recomendações remanescentes da
investigação da BP sobre o incidente da
Deepwater Horizon, o Relatório Bly.

• Compartilhar as lições aprendidas sobre a
eficiência energética em Toledo nos EUA com
nossas outras refinarias em todo o mundo.

• Continuar o comprometimento com nossos
interessados acerca da mudança climática.
• Aprimorar ainda mais a eficiência dos
combustíveis por meio do uso de nossos
combustíveis e óleos de motores licenciados.

Onde estamos hoje

Concluída a expansão de nossa
capacidade de produção de
etanol em nossa unidade
Tropical, tornando-a uma das
maiores usinas no Brasil.
Demonstrativo da formação de preços do
carbono do Banco Mundial endossado.

15% de redução no atrito por meio do
uso do novo óleo de motor Castrol EDGE,
significando uma melhoria na economia
de combustível.

O que planejamos fazer
em seguida

• Aumentar a proporção de gás natural
em nosso portfólio de produção durante
a próxima década.
• Trabalhar com nossos parceiros a fim
de aprimorar o modo como as emissões
são gerenciadas em nossas unidades
de areias oleosas.
• Expandir o uso da tecnologia de
monitoramento das condições em poços em
águas profundas para mais de nossas sondas
em todo o mundo.

Para mais informações
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+ de US$ 259 mi

Segurança

18

em contratos concedidos às empresas
locais omanianas desde 2013.

áreas fizeram parte de nosso
programa de aperfeiçoamento contínuo
“exemplar” em 2014.

Criada uma orientação adicional para
projetos acerca de sensibilidades
socioeconômicas e mitigações
de impactos padrão.

Manual enviado aos gerentes das áreas nas
nossas operações de upstream a fim
de auxiliá-los na realização da
autoverificação da área.

18% dos líderes de
grupo são mulheres.

25 das 26 recomendações

• Desenvolver a capacidade e promover a força
de trabalho existente.
• Engajar funcionários e diretores na certificação
do código de conduta.
• Continuar a buscar relações colaborativas mais
profundas com nossas contratadas
estratégicas.

do Relatório Bly concluídas.

• Aprimorar os programas de nossa “Academia
OMS”, que auxilia líderes operacionais em
suas respectivas lideranças de segurança.
• Executar um programa planejado de
segurança e garantia baseada em riscos
operacionais.
• Concluir a recomendação final do Relatório
Bly acerca do teste das normas revisadas
para monitoramento e controle dos poços.

Meio ambiente

Negócios de apoio
para a aplicação de
uma ferramenta de
modelagem de
derramamento
de óleo em terra.

6 de nossas refinarias

Investimento em uma
empresa especializada
em tratamento de água
a fim de auxiliar nossas
operações em áreas
com escassez de água.

elaboraram planos de
eficiência energética com
base nas lições aprendidas
em Toledo.

Sociedade

• Ministrar workshops de direitos humanos
para priorizar negócios e funções.

Nossos negócios na Austrália, Brasil, EUA e
em outros locais fizeram o teste dos critérios
de riscos socioeconômicos.

+ de 270 funcionários receberam
treinamento em direitos humanos.

Aprimorada nossa estrutura revisada
a fim de incluir uma orientação
para a avaliação dos possíveis
riscos durante a realização
de investimentos sociais.

• Avaliar diferentes abordagens da tecnologia
para a otimização do consumo de água e do
desempenho do tratamento de águas
residuais.

• Incorporar os novos critérios de riscos
socioeconômicos em nossa metodologia de
risco padrão para a avaliação dos impactos
de incidentes.

• Testar o uso de sistemas de sensores
remotos para o planejamento e resposta a
derramamentos de óleo.

• Preparar o relatório dos impostos pagos a
governos com base nos países e projetos,
de acordo com os novos regulamentos do
Reino Unido.

• Continuar a implementar ações identificadas
nos planos de eficiência energética em
nossas refinarias.

• Continuar a incorporar a diligência acerca
dos direitos humanos em nossos processos
da cadeia de suprimento.

Leia sobre nossa visão de como enfrentar
o desafio energético:
bp.com/energychallenge

Leia sobre a abordagem da BP em relação
ao gerenciamento de riscos:
bp.com/riskmanagement

Leia sobre nossa abordagem para a prevenção
de incidentes por meio da segurança de
processos: bp.com/processsafety

Entenda como estamos desenvolvendo nossa
preparação e resposta a derramamentos de
óleo: bp.com/oilspillresponse

Leia sobre como estamos apoiando diversas
sociedades em todo o mundo:
bp.com/supportingsociety

Leia sobre nossa abordagem acerca do gás
não convencional e do fraturamento hidráulico:
bp.com/unconventionalgas.

Saiba mais sobre o nosso pessoal:
bp.com/people

Veja a abordagem da BP em relação
à segurança no transporte:
bp.com/transportsafety

Saiba mais sobre a intensidade dos
gases de efeito estufa da BP:
bp.com/greenhousegas

Veja como estamos implementando os
Princípios Orientadores das Nações Unidas
sobre Empresas e Direitos Humanos:
bp.com/humanrights

Relatório de Sustentabilidade 2014 - BP
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BP em valores
Nossos principais indicadores de desempenho
Estes gráficos representam os dados em nossos principais
indicadores de desempenho não-financeiro. Acesse bp.com/kpis
para mais informações.

Dados acerca de nosso desempenho operacional, financeiro,
pessoal, ambiental e relacionadas à segurança de 2010 a 2014.

O símbolo indica as medidas que são refletidas no bônus anual
na remuneração dos diretores executivos.

Para o exercício finalizado em 31 de dezembro

Derramamentos de óleo - em terra e no mard (número)
Volume de óleo não recuperado (milhões de litros)
Dióxido de carbono direto (CO2)f (megatoneladas (MT))
Metano diretof (MT)
Gases de efeito estufa diretos (GEE)g (equivalente em MT CO2 (CO2e))
Dióxido de carbono indireto (CO2fl (MT)
Emissões de clientesm (MT CO2)
Queima (Upstream) (quilotoneladas (KT) de hidrocarbonetos)
Despesas ambientais (US$ milhões)
Multas de segurança e meio ambiente (US$ milhões)

Desempenho

Total de hidrocarbonetos produzidos (equivalente em milhares de barris de petróleo (mboe) por dia)
Taxa de substituição de reservas1 (%)
Produção total da refinaria (milhares de barris por dia (mb/d))
Produção total de produtos petroquímicos11 (milhares de toneladas (kte))
Lucro (prejuízo) com substituiçõesv (US$ milhões)
Impostos pagos a governos, incluindo impostos pagos relativos à renda e à produçãow (US$ milhões)
Dividendos pagos a acionistas (US$ milhões)
Contribuição a comunidades (US$ milhões)
Observações sobre os valores

c

d

9

O DAFWCF e o RIF mostram a frequência anual a cada 200.000 horas
trabalhadas.
Para eventos de segurança de processos de nível 1, veja a página
nove (observações para o gráfico três) para mais detalhes. Os
eventos de segurança de processos de nível 2 são aqueles de
menores consequências.
Derramamento de óleo é definido como a liberação de
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1. Frequência de lesões
registráveis

3. Eventos de segurança de
processos de Nível 1 (número)

500

100

418

0.34

0.36

0.25

292

300
0.27

0.43

0.41
0.26

80

361

400

0.75
0.50

2. Perdas da contenção
primária

261

286

142
0,8e
60,2k
0,22k
64,9k
10,0k
573
1.671k
18.400
52,5

102
0,3
57,7
0,20
61,8
9,0
539
1.835
8.521
77,4

102
0,3
56,4
0,17
59,8
8,4
517
1.548
7.230
22,4

74
0,3
47,0h
0,16i
50,3j
6,6
422
2.028
4.288
2,5

63
0,2
45,5
0,15
48,6
6,6
406
2.167
4.024
1

2012

2013

60

80

64.9

61.8

59.8

60

2010

2011

50.3

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

3.151
63
1.721
14.014
8.073
7.980
5.850
85

hidrocarbonetos líquidos equivalente ou superior a um barril
(159 litros, equivalentes a 42 galões dos EUA).
e

f

g

Este dado não inclui o volume do derramamento de óleo do
incidente com a Deepwater Horizon. Consulte a página 114 do
Relatório Anual e Formulário 20-F 2014 da BP para informações
acerca do juízo distrital regente acerca do volume de óleo
derramado.

h

O valor de 2013 informado de 46 MT foi alterado para 47 MT.

i

O valor de 2013 informado de 0,15 MT foi alterado para 0,16 MT.

j

O valor de 2013 informado de 49,2 MT foi alterado para 50,3 MT.

k

Em 2010, não informamos acerca da queima ou emissões de GEE
associadas ao incidente com a Deepwater Horizon ou à resposta a
este. Estimamos as emissões brutas de CO2e das atividades de
resposta em aproximadamente 481.000 toneladas. Estimamos o gás
queimado durante a resposta em aproximadamente 56.000
toneladas. Não atualizamos nossos valores de 2010 visto que nossa
prática é de somente atualizar emissões históricas em caso de
imprecisões materiais.

Compreende todas as entidades consolidadas da BP, bem como
nossas participações acionárias em outras entidades contabilizadas
pelo método da equivalência patrimonial além da participação
acionária da BP na TNK-BP e na Rosneft pelos períodos pertinentes.
Veja a página nove (observações para o gráfico quatro) para mais
detalhes.

l

Emissões indiretas estão associadas à compra de eletricidade,
aquecimento, vapor ou resfriamento em nossas operações.

25
20
15

O valor de 2013 informado de 49,2 MT CO2e foi
alterado para 50,3 MT CO2e.

6. Índice de prioridades
do grupo(%)

5

80

67

72

71

72
6

60
40

10

20

5
2010

2011

2012

2013

Dados
não
coletados

2010

2014

2011

2012

2013

63%

US$ 32,8 bi

é a razão de substituição
das reservas, mostrando
nosso progresso no acesso,
exploração e extração
de recursos.

em caixa líquido das atividades
operacionais.

m

Baseado na produção total informada da BP de gás natural,
líquidos de gás natural e produção da refinaria.

n

Inclui funcionários que são líderes de grupo, líderes em nível
sênior ou em cargos gerenciais.

o

p

Isto exclui nossa participação acionária sobre aqueles empregados
por operações em conjunto em entidades legais.

t

Base combinada das subsidiárias e entidades contabilizadas pelo
método da equivalência patrimonial, exceto aquisições e vendas.

Estes valores são relacionados somente a funcionários fora do
setor de varejo. Em 2014, a rotatividade voluntária (pedidos de
demissão e aposentadorias) foi de 5%.

u

Produção de produtos petroquímicos informada em nosso
segmento de Downstream.

v

O custo de substituição (lucro ou prejuízo) reflete o custo de
substituição dos suprimentos. O custo de substituição (lucro ou
prejuízo) para o ano é alcançado excluindo-se do lucro, os ganhos
e perdas relacionados aos estoques e seus efeitos tributários
associados. Os ganhos e perdas relacionados aos estoques

r

Com exceção de demissões de pessoal empregado em nossos
postos de distribuição devido a incidentes, tais como roubos de

representam a diferença entre o custo das vendas calculado por
meio do custo médio para a BP dos suprimentos adquiridos
durante o ano e o custo das vendas calculado pelo método
“primeiro que entra, primeiro que sai”, após reajuste devido a
quaisquer mudanças nas provisões quando o valor líquido
realizável do estoque for menor que o custo. Os ganhos e perdas
relacionados aos estoques, para este propósito, são calculados
para todos os estoques de hidrocarbonetos, exceto para aqueles
que forem retidos como parte de uma posição de negociação e
outras posições de estoque temporárias. O lucro do custo de
substituição para o grupo é uma medida fora do GAAP.

pequenas quantidades de dinheiro.
Estes valores incluem demissões de funcionários e não são
diretamente comparáveis aos dados de anos anteriores que
agrupavam demissões de funcionários e contratadas juntas.

Qualquer funcionário, contratada ou terceiros podem contatar
nossa linha de ajuda confidencial, a OpenTalk.

 onitoramos o quão engajados nossos
M
funcionários estão com nossas prioridades
para a construção de valores duradouros.
Este acompanhamento resulta de
levantamentos acerca das percepções da BP
como uma empresa e como ela é gerenciada
em termos de liderança e normas. Veja a
página 29 para mais informações.

2014

s

q

Todo ano informamos a porcentagem de

mulheres e pessoas de países que não sejam
os EUA e do Reino Unido entre as lideranças
de grupo da BP. Este procedimento nos ajuda
a monitorar o progresso no desenvolvimento
de uma equipe de liderança diversificada
e balanceada.

100
22

3.230
129
1.791
13.943
23.681
13.904
5.441
103,8 x

Fornecemos dados acerca das emissões de
gases de efeito de estufa (GEE) relacionadas
aos nossos negócios em uma base equivalente
de dióxido de carbono. Isto inclui CO2 e metano
para emissões diretas. Nossos Principais
Indicadores de Desempenho de GEE
compreendem todas as entidades consolidadas
da BP, bem como nossas participações
acionárias em outras entidades contabilizadas
pelo método da equivalência patrimonial além
da participação acionária da BP na TNK-BP e na
Rosneft pelos períodos pertinentes. Os dados
de emissões da Rosneft podem ser
encontrados em seu site.

2014

22

3.331
77
2.354
14.727
11.428
15.064
5.294
90,6

4

2014

48.6

18

3.454
103
2.352
14.866
23.412
16.367
4.072
103,7

Aqui informamos eventos de segurança
de processos (PSE) de nível 1, que são perdas
da contenção primária com gravíssimas
consequências - causando dano a um membro
da força de trabalho, danos custosos aos
equipamentos ou que exceda as
quantidades definidas.

28

20

2014

Não nativo dos EUA/Reino Unido

20

3.822
106
2.426
15.594
(5.259)
12.071
2.627
115,2

Mulheres
30

18

84.500
501
18
27
8
22
12
1.114
157s
13.936

19

83.900
530
18
27
6
22
15
1.121
113 s
13.654

3

43

20

17

86.400
546
17
25
6
20
13
1.295
424
13.448

Perdas da contenção primária (LOPC) é o
número de liberações não planejadas ou não
controladas de óleo, gás ou outros materiais
perigosos, a partir de um tanque, embarcação,
tubulação, vagões ou equipamentos usados
para contenção ou transferência.

40

15

84,100
516
15
25
6
19
14
796
529
12.501

2

(equivalente em megatoneladas de CO2)

19

79,700
482
14
24
7
19
15
742
552
12,256

A frequência de lesões registráveis (RIF)
informada mede o número de incidentes
informados relacionados ao trabalho
envolvendo funcionários ou contratadas
que resultaram em uma fatalidade ou lesão
(exceto em casos pequenos de primeiros
socorros) a cada 200.000 horas trabalhadas.

74

40

200
100

2011

74

20

0.25

2010

1

Contratadas

Funcionários
1.00
0.84

2014
0
3
145
0,081
547
0,31
173
184
286
28
95
156
0,4

14

Número de funcionários - grupo
Número de funcionários - liderança de grupo
Mulheres na liderança de grupo (%)
Mulheres em nível gerencialn (%)
Pessoas que não são do Reino Unido e dos EUA na liderança de grupoo (%)
People from beyond the UK and US in group leadership o (%)
Rotatividade de funcionáriosp (%)
Casos no OpenTalkq
Demissões por não conformidade e comportamento antiéticor
Benefícios para funcionários - incluindo salários, pagamentos baseados em ações,
benefícios e pensões (US$ milhões)

b

2013
4
2
130
0.070
578
0,31
170
203
261
20
110
185
0,7

5. Diversidade e inclusão (%)

Pessoal

Representa incidentes que ocorreram dentro dos limites do relatório
operacional de SMS (HSSE) da BP. Estes limites incluem as
instalações próprias operadas pela BP e outros locais ou situações
em particular.

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

4. Emissões de gases de efeito estufa

Meio ambiente

a

2011
1
1
168
0,090
677
0,36
165
209
361
74
241
228
0,6

0.31

Fatalidades - funcionários
Fatalidades - contratados
Dias de afastamento do trabalho - força de trabalho
Frequência de dias de afastamento do trabalhob (DAFWCF) - força de trabalho
Lesões registráveis - força de trabalho
Frequência de lesões registráveisb (RIF) - força de trabalho
Horas trabalhadas - funcionários (milhões de horas)
Horas trabalhadas - contratadas (milhões de horas)
Perdas da contenção primária (número)
Eventos de segurança de processos de Nível 1c (número)
Eventos de segurança de processos de Nível 2c (número)
Derramamentos de óleod (≥ um barril)
Volume de óleo derramado (milhões de litros)

2010
0
14
408
0,193
1.284
0,61
168
255
418
74
213
261
1,7e

0.25

Segurançaa

w

Alterações pequenas foram feitas aos valores de 2011 e 2012.

x

O valor de 2013 informado de 78,8 foi atualizado para 103,8.
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O conjunto de relatórios corporativos da BP inclui informações sobre nosso
desempenho financeiro e operacional, desempenho em sustentabilidade e
também tendências e projeções energéticas globais

Relatório Anual e
Formulário 20-F 2014
Detalhes de nosso desempenho
financeiro e operacional em
versão impressa e online.
Publicado em março.
bp.com/annualreport

Relatório Estratégico 2014
Um resumo de nosso
desempenho financeiro
e operacional em versão
impressa e online.
Publicado em março.
bp.com/annualreport

Energy Outlook 2035
Projeções para os
mercados mundiais de
energia, considerando a
evolução em potencial da
economia global, população,
política e tecnologia.
Publicado em fevereiro.
bp.com/energyoutlook

Relatório de
Sustentabilidade 2014
Detalhes de nosso desempenho
em sustentabilidade com
informações adicionais online.
Publicado em março.
bp.com/sustainability

Informações Financeiras e
Operacionais 2010-2014
Dados financeiros e
operacionais de cinco anos
em formato PDF e Excel.
Publicado em abril.
bp.com/financialandoperating

Revisão Estatística da
Energia Mundial 2015
Uma revisão objetiva
das principais tendências
energéticas globais.
Publicado em junho.
bp.com/statisticalreview

Você pode pedir gratuitamente
as publicações impressas da BP
pelo link:
bp.com/papercopies

EUA e Canada
Diretamente com o Emissor
Ligação gratuita: +1 888 301 2505
bpreports@precisionir.com
Reino Unido e resto do mundo
BP Distribution Services
Tel: +44 (0)870 241 3269
Fax: +44 (0)870 240 5753
bpdistributionservices@bp.com
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Feedback
Seu feedback é muito importante
para nós.

Você pode também
utilizar o telefone
+44 (0)20 7496 4000

Você pode entrar em contato
com a equipe de relatórios
corporativos através do e-mail
corporatereporting@bp.com

ou escrever para:
Corporate reporting
BP p.l.c.
1 St James’s Square
London SW1Y 4PD
Reino Unido

ou enviar seu feedback online pelo link
bp.com/sustainabilityfeedback
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