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É com grande satisfação que apresentamos o Balanço
social da Decal Brasil, referente ao exercício de 2021,
(comparado ao exercício de 2020) reunindo um
demonstrativo de comprometimento que a Decal tem
com a Qualidade de vida e Segurança de seus
colaboradores, com a Sociedade e com o Meio
ambiente.

Nosso Balanço é fruto de esforço e dedicação
de Nossa Equipe em atender as expectativas
dos Cliente, Colaboradores, Fornecedores e
Sociedade.

Sentimos a necessidade constante de manter e
aperfeiçoar cada uma de nossas iniciativas
sociais, pois sabemos que temos nosso
compromisso perante a sociedade.

Estamos cientes que ainda temos muito a
fazer para que assim, possamos continuar
realizando

negócios

de

forma

ética,

transparente e responsável contribuindo para
o desenvolvimento sustentável do País.

Ipojuca, 31 de agosto de 2022

Agerbon Nóbrega
Administrador Geral

A Empresa

1.

Compromisso

Em 2001 a Decal foi
vencedora de uma licitação
pública para a construção de
um parque de armazenagem
de combustíveis no porto de
Suape - Brasil. O Contrato de
arrendamento, para uma área
de 54.000m², foi assinado por
um prazo de 50 anos. As
obras iniciaram em Julho de
2002 e a conclusão ocorreu
em abril de 2005. Tendo as
operações
iniciado
em
setembro de 2005.

3.

2.

Responsabilidade

O terminal dispõe de uma
capacidade estática total de
156.000m³, distribuída por
12 tanques de
armazenamento e um
tanque de resíduos,
contando com operações
marítimas, rodoviárias e
dutoviárias.

Capacidade

O píer petroleiro (PGL-2)
pode operar,
simultaneamente, até dois
navios de 90.000
toneladas DWT, LOA de
266 metros e calado de
13,80 metros. Este píer
está equipado com 4
braços marítimos de 10",
2 câmaras de
recebimento/expedição
de PIG, sala de controle
operacional, 12
cabrestantes elétricos e
sistema anti-incêndio
independente, sendo
interligado com o terminal
através de quatro linhas
(uma de 14", duas de 16"
e uma de 18") e cerca de
4km de extenção.

A Decal Brasil é uma sociedade
cujo objeto principal é a
armazenagem de produtos
petroquímicos,
lubrificantes,
gases liquefeitos, carburantes e
qualquer outro derivado de
petróleo, além da prestação de
serviço de formulação de
gasolina e diesel a terceiros.

Ética

4.

Grupo Decal no mundo

[ Título ]

1.

Itália - Capacidade 300.000m³ - 84
tanques

2.

Espanha (Barcelona) - Capacidade
495.000m³ - 29 tanques

3.

Espanha (Huelva) - Capacidade
600.000m³ - 55 tanques

4.

Panamá - Capacidade 356.500m³ 26 tanques

5.

Brasil - Capacidade 156.000m³ 12 tanques

6.

Rússia - Capacidade 30.000m³ 6 tanques

DECAL BRASIL
Em seu corpo técnico a Decal Brasil Ltda conta com
uma equipe de profissionais qualificados, muito dos
quais, com mais de 10 anos de tempo de
contratação, o que demonstra uma fidelização entre
os funcionários e a empresa. Tal fidelização é
traduzida pela qualidade e eficiência de seus
serviços.

EQUIPE

Princípios e compromissos
Na gestão Decal, o mais importante é o constante relacionamento
com nossos clientes e, através desta interação, oferecer a mais
alta qualidade nos serviços e soluções personalizadas.
A Decal investe no aperfeiçoamento contínuo e nas habilidades do
seu quadro de colaboradores pois acredita nas pessoas como
sendo o principal recurso para o crescimento de uma organização;
Preserva o meio ambiente e garante um crescimento sustentado.

Missão
Objetivos:
1 - Melhorar nossa posição
no mercado;
2 - Aperfeiçoar
continuamente os serviços
prestados aos nossos
clientes;
3 - Adequar sempre de
forma rigorosa as leis de
proteção e de segurança
ambiental

Pesquisa
É através da pesquisa
que a Decal Brasil
mensura o grau de
satisfação dos seus
clientes e traça novos
projetos e ações para
melhoria contínua dos
seus serviços. .

Resultado pesquisa de
clima (GPTW) 2021

85

Satisfação do
cliente
Para medir o grau de satisfação
de seus clientes, a empresa adota
pesquisas específicas,
direcionadas para cada um de
seus clientes quais sejam:
gerencias de contrato dos
clientes, comandantes de navios,
motoristas de caminhões, com
quem a Decal opera no dia a dia.

Resultado pesquisa de
satisfação cliente 2021

9,3%

Política de Gestão Integrada

Através do comprometimento da liderança e seus
colaboradores, a Decal Brasil busca gerar valor para os
clientes, acionistas, equipes e a sociedade, realizando serviço
de armazenagem, movimentação de granéis líquidos:
Biocombustíveis, combustíveis derivados de petróleo,
petroquímicos e formulação de gasolina e diesel adotando os
seguintes princípios por meio da definição de políticas que
atendam:

01. A elevação da satisfação dos clientes
atendendo aos seus requisitos;

02. A melhoria contínua da eficácia do
Sistema de Gestão Integrado;
A busca da eliminação dos perigos e redução dos
03.riscos identificados e reconhecidos nos processos
operacionais, prevenindo acidentes, lesões e
doenças ocupacionais através de condições de
trabalho seguras e saudáveis;

O envolvimento dos colaboradores na
04. participação e consulta das tomadas de
decisões do Sistema de Gestão Integrado;

05. A prevenção da poluição, dos impactos
adversos e proteção do meio ambiente;

Atendimento à legislação e as normas
06. regulamentares vigentes e outros
requisitos subscritos pela Organização;
07. O engajamento com a promoção do
Desenvolvimento Sustentável;
O comprometimento com os seguintes
08. princípios da Responsabilidade social:
Responsabilização, transparência, comportamento ético,
respeito pelos interesses das partes interessadas, pelas
normas internacionais de comportamento e pelos direitos
humanos.

O compromisso da
empresa com as

certificações

1

ISO 9001

Norma internacional relacionada à Gestão da
Qualidade para identificar, controlar, bem como
garantir o aperfeiçoamento contínuo em todo o ciclo
da prestação de serviço.

2

ISO 14001

Norma internacional relacionada às questões
ambientais para identificar, antecipar e controlar os
aspectos decorrentes das atividades com vistas a
minimizar os impactos ao meio ambiente, assegurando
a aplicação das melhores práticas e seu
aperfeiçoamento.

3

ISO 45001

Fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos e
oportunidades do SSO, prevenir lesões e problemas de
saúde relacionados ao trabalho para os trabalhadores e
proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis,
contando com a participação e envolvimento dos
colaboradores, visando à prevenção aos riscos
existentes, o atendimento aos requisitos de SSO e
outros requisitos aplicáveis.

4

NBR 16001

Norma Brasileira que visa a melhoria das condições de
trabalho, estabelecendo requisitos obrigatórios a
serem atendidos por empregadores no ambiente de
trabalho, incluindo os direitos dos trabalhadores e as
condições de trabalho. Buscando sempre a melhoria
contínua e transparência.

Missão
OBJETIVOS:

1 - Melhorar nossa posição no mercado;
2 - Aperfeiçoar continuamente os
serviços prestados aos nossos clientes;
3 - Adequar sempre de forma rigorosa
as leis de proteção e de segurança
ambiental.

OBJETIVOS E METAS
Com o propósito de identificar, definir e acompanhar o
progresso do sistema de qualidade, bem como os problemas
para que ações possam ser executadas, apresentamos os
principais indicadores do Sistema de Gestão Integrado:

Aprovar melhoria pelo
comitê do S.G.I
São realizadas reuniões mensais com
o comitê de S.G.I (Sistema de Gestão
Integrado) para a apresentação de
documentos ou formulários que
tragam melhoria ao sistema. Visando
sempre a melhoria contínua nos
nossos processos.

Participação de
brigadistas em
simulados de
emergência
A equipe de Segurança e Saúde
ocupacional, realiza mensalmente
simulados de emergência para
garantir que os brigadistas e
colaboradores tenham instrução
suficiente em caso de emergência.

Realizar campanhas
de conscientização
relativa aos perigos e
riscos
São realizadas campanhas de
conscientização aos perigos e riscos
relativos as áreas discriminadas no
S.G.I. A meta segue sendo atingida.

O QUE NAO PODE SER MEDIDO, NAO PODE SER
MELHORADO.

Avaliar conformidade
do uso e conservação
dos EPI's
Devido a campanhas de
conscientização com os
colaboradores e terceiros para o uso
e conformidade dos EPI's estamos
atingindo a meta estabelecida que
em 2019 passou a ser 90%.

Reduzir o volume
gerado de resíduos
sólidos contaminados
Devido a campanhas de
conscientização e reciclagem de
materiais e melhorando o
alinhamento das atividades dentro do
terminal, conseguimos ter uma
redução bastante significativa dos
resíduos sólidos contaminados
gerados e baixamos a meta para 07
toneladas ao ano

Aumentar a satisfação
do cliente externo
(operacional)
Em todas as operações realizadas na
Decal, solicitamos que seja
respondido um questionário para
medir a satisfação na prestação do
serviço fornecido para o nosso site.
Tendo como meta mensal 9,3
estamos sempre alcançando notas
maiores. Indicando a qualidade nas
nossas operações e satisfação do
cliente.

Aumentar a satisfação
do cliente externo
(comercial)
Ao adotar uma política de
transparência, a Decal avalia
anualmente o relacionamento com
seus clientes por meio de uma
pesquisa de satisfação. Indicando a
qualidade nos nossos serviços. O
aumento da satisfação do cliente é
uma preocupação constante na
Decal.

PROCESSOS
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
Visando conduzir os negócios dentro da perspectiva de Responsabilidade
Social, e reconhecendo ainda ser parceira e corresponsável pelo
desenvolvimento social, a Decal Brasil, através de suas ações, firma o
compromisso de uma visão socioambiental com a sociedade, seus
colaboradores, o meio ambiente e demais partes interessadas.
Observando os princípios e as questões pertinentes à Responsabilidade
Social, a Decal Brasil apresenta as ações que objetivam o
desenvolvimento de seus profissionais, o favorecimento a um ambiente
saudável, a concessão de benefícios inclusos e não inclusos na legislação,
mas compreendidos como importantes aos nossos profissionais, a
promoção da saúde, segurança e medicina do trabalho e a preocupação
constante com a sustentabilidade.
Em 2018 criamos o projeto “Era uma vez”, o nome que remete o começo
de uma história, tem o objetivo de levar mais qualidade de vida a
instituições no estado de Pernambuco.
Em 2021 conseguimos ajudar duas instituições realizando melhorias
estruturais, conquistando apoio e participação de fornecedores e levando
uma melhoria na qualidade de vida das pessoas assistidas.
A Decal faz parte do programa Jovem Aprendiz, inserindo em seu
quadro de colaboradores jovens iniciantes na carreira profissional
potencializando o exercício da cidadania, sua empregabilidade e
protagonismo, de modo que se torne agente transformador de sua
realidade.
A Decal tem também o Programa de Estágio, que contribui para que eles
desenvolvam suas carreiras e agreguem valor a empresa. Contratar
jovens talentos significa, entre outros benefícios, agregar novas
habilidades e diferentes perspectivas para executar tarefas.
Em 2021 a Decal aderiu ao Programa Empresa Cidadã, proporcionando
aos seus colaboradores licenças estendidas, seja como forem os seus
modelos de núcleo familiar.

CÓDIGO DE ÉTICA
A Decal considera fundamental expressar claramente e com convicção seus
valores e responsabilidades em suas relações com o mercado, comunidades
locais, administrações públicas, além de todos os profissionais que trabalham na
empresa, bem como todos os outros agentes interessados que reivindicam um
interesse legítimo na Decal. O código de ética da Decal Brasil encontra-se
disponível no site na Decal Brasil.

GESTÃO DE PESSOAS
TREINAMENTOS:
Focando no crescimento de todos os seus colaboradores e alinhado aos
objetivos da Decal, anualmente é elaborado um plano de treinamento que
contempla cursos e formações para o desenvolvimento das competências
técnicas e comportamentais convergentes com as funções desempenhadas.
São formações necessárias, importantes ou indispensáveis às atividades
desenvolvidas, relacionadas à Segurança, Saúde e Meio Ambiente, às
Responsabilidades Legais, aos Processos, ao Cumprimento de Normas, à
Apropriação de Competências Atitudinais e ainda, voltadas à Qualidade.

Dentro desta perspectiva, e tendo por objetivo o reconhecimento de todos os
colaboradores sobre a importância da implementação de políticas unificadas e
atingimento de metas de forma mais eficiente e sobre a responsabilidade da
organização dentro da sociedade, todos são treinados ainda no Sistema de
Gestão Integrado (SGI), compreendendo os aparelhos de gestão que
funcionam de forma independente dentro deste Sistema maior, sendo o
Sistema de Gestão Qualidade, Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e de
Segurança.
Esta formação funciona de forma continuada, sempre buscando atualizar e
expandir o conhecimento organizacional e de seus colaboradores.

BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS:
Além dos já previstos na legislação trabalhista, a
empresa fornece outros benefícios pensando no bemestar e saúde do colaborador e seus dependentes, entre
os quais destacamos: plano de saúde médico e
odontológico, seguro de vida, auxílio educação,
alimentação, transporte e programa de participação nos
resultados.

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL:
Buscando sempre melhorar o clima organizacional e saber
o que poderemos melhorar, modificamos nossa pesquisa
de clima e participamos do programa de certificação
GPTW “Great Place to Work”.

SAÚDE, SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO
Para a Decal, não há importância ou urgência que justifique a execução de
qualquer atividade de modo inseguro. Os resultados nunca podem ser
privilegiados em detrimento da segurança. O empenho para manter um
ambiente saudável, seguro e com foco em taxa zero de acidente faz parte do dia
a dia das operações e exige avaliação e monitoramento em tempo integral das
condições de trabalho.
A empresa além de possuir certificação nas Normas NBR ISO 9001:2015
(Qualidade), NBR ISO 14001:2015 (Ambiental), na ISO 45001:2018(Segurança e
saúde no trabalho) e NBR 16001:2012 (Responsabilidade social), cujas auditorias
anuais são realizadas por uma certificadora reconhecida nacionalmente. Conta
com a participação ativa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA, a qual possui dois representantes do empregador (indicação) e dois
representantes dos empregados (eleição). A CIPA realiza reuniões mensais para
discussão de temas relacionados à segurança e meio ambiente, e seus membros
são eleitos e indicados anualmente.
A empresa também realiza anualmente a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes e Meio Ambiente– SIPAMA, com a apresentação de palestras sobre
diversos temas, entre eles: DST – doenças sexualmente transmissíveis,
qualidade de vida, direção defensiva, segurança no trabalho, combate a incêndio
etc.

SUSTENTABILIDADE

A Decal Brasil possui diversos projetos desenvolvidos pensando no conceito de
sustentabilidade, na qual se destaca o projeto de Eficiência Energética que tem
como objetivo a utilização máxima dos recursos disponíveis reduzindo o
desperdício sem comprometer a eficiência do trabalho.
A Decal Brasil investiu nos últimos três anos aproximadamente R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em eficiência energética,
reduzindo o consumo de energia em aproximadamente 90% (noventa por
cento). Dentre as ações tomadas destaca-se os seguintes projetos:
- Aquecimento de água com placas solares;
- Substituição dos acionamentos das bombas de transferência;
- Substituição de lâmpadas vapor metálico por lâmpadas LED de menor potência
e livre de gás;
- Utilização da força da gravidade em processo de transferência de produtos
entre tanques evitando o uso de motores elétricos;
- Uso de gerador; e
- Energia fotovoltaica

MEIO AMBIENTE
Reconhecendo a preservação do meio ambiente como um dos princípios da
sustentabilidade, a Decal busca sempre se antecipar aos impactos que suas
atividades possam gerar, desenvolvendo projetos e programas que eliminem
ou reduzam os efeitos sobre o meio ambiente, entre eles destacamos:
a) Contrato permanente com empresa especializada em contenção marítima,
através do cerco preventivo de navios.
b) Sistema de depurador de águas residuais – EDAR, constituindo em
separação dos hidrocarbonetos da água com reaproveitamento dos primeiros
e destinação adequada do segundo.
c) Plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem como objetivo o
acompanhamento dos resíduos desde a sua geração, classificação, coleta,
segregação e armazenamento até o destino final. Contamos com uma central
de resíduos onde todo material é segregado para a devida destinação final.
Sendo referência no porto de Suape.

Além das ações sistematizadas
anteriormente citadas, a Decal
promoveu atividades pontuais
abaixo relacionadas:
Janeiro a
Dezembro

Fevereiro

Março

Março

Maio

Junho
Outubro

Dezembro

Sao realizadas doações mensais a
instituição carente Tia Maura na
cidade do Rio de Janeiro no valor
total de R$ 19.800,00

Realização de ação social para
entrega de kit de higiene para
moradores de rua

A realização do Projeto Era uma
Vez na instituição Lar de Maria em
Jaboatão dos Guararapes com
restauração de portas, janelas e
toldos.

Comemoração ao Dia
Internacional das Mulheres com
entrega de brindes para todas.

A comemoração do Dia do
Trabalhador este ano foi um pouco
diferente devido a pandemia.
Foi entregue para cada
colaborador um cartão presente.

A festa de São João também teve
que se adequar a um novo
formato, porém não esquecido.
Cada colaborador recebeu um kit
de comidas para este evento.

Entrega de cesta de
comemoração com especiarias e
espumante e encontro on line para
celebrarmos o 16° aniversário da
Decal.

Homenagem aos colaboradores
com seus nomes na árvore de
natal.

Ações a serem
realizadas em 2022
Janeiro

Projeto Era uma vez
com novas instituições

Março

Comemoração ao Dia
Internacional da mulher

Março
Dia mundial da água

Abril

Dia
Mundial
da saúde

Dia
mundial
de
combate
ao câncer

Dia Mundial
do autismo

Maio
Comemoração ao Dia do
trabalhador

Junho

Dia mundial do m
eio ambiente

Campanha
Aedes
Aeghypti

Julho

Férias na
Decal

Dia nacional
de prevenção
ao acidente
de trabalho

Campanha
Assédio
moral

Agosto

Dia do
combate a
poluição

Dia nacional
do combate
ao fumo

Setembro

Campanha do Dia da
árvore

Setembro

Campanha Setemb
ro
Amarelo - Conscie
ntização
do combate ao su
icídio

Outubro
Campanha Outubro Rosa
ao câncer de
Prevenção do combate
mama

Novem

bro

Seman
a da S
IPAMA

Novembro
Campanha Novembro Azul prevenção do combate ao
câncer de próstata

Dezembro
Campanha Dia Mundial de
combate à AIDS
A Decal Brasil, ciente do seu papel social, deixa uma contribuição positiva na
sociedade. Procurando mostrar como está trabalhando na construção de uma
sociedade mais justa e responsável indo além dos compromissos legais.
Agradecemos a todos pelo trabalho em equipe que tornou possível a realização
deste relatório.

