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	>		CLIQUE	AQUI	PARA	
VER	UM	GRÁFICO	
RESUMIDO	DE	NOSSO	
PLANO	DE	AÇÃO

Escopo e escolha de indicadores
Período	coberto:	1	de	Janeiro	de	2006	a	31	de	Dezembro	de	2006.

Indicadores	foram	escolhidos	para	permitir	uma	clara	interpretação	dos	dados.	As	informações	foram	
colhidas	por	nossos	gerentes	do	programa	de	desenvolvimento	sustentável	em	cada	unidade	
operacional:	Departamento	de	Desenvolvimento	Sustentável,	Departamento	Jurídico,	P&D,	Logística,	
Vendas,	Produção,	Comunicações	e	Recursos	Humanos.	Os	dados	são	resultantes	de	informações	
consolidadas	de	toda	a	Companhia,	a	partir	de	todos	os	pontos	franceses	e	estrangeiros,	exceto	
quando	dados	locais	estavam	disponíveis	ou	quando	se	mostraram	mais	importantes	do	que	as	
informações	consolidadas.	Indicadores	de	desempenho	relativos	a	Ambiente,	Saúde	e	Segurança	nos	
pontos	de	produção	são	resultantes	da	consolidação	de	informações	colhidas	a	partir	de	questionários	
enviados	a	cada	um	dos	pontos	do	Grupo.	Resumos	de	ações	em	nossas	comunidades	locais	foram	
esboçados	a	partir	de	questionários	anuais	enviados	às	gerências	de	cada	subsidiária.	Indicadores	de	
desempenho	relativos	ao	nosso	programa	corporativo	de	responsabilidade	social,	e	relativos	a	nossos	
sub-contratados,	apenas	abrangem	aqueles	que	estão	conosco	através	de	contratos	globais.

A	exatidão	dos	dados	publicados	é	verificada	pelos	membros	da	comissão	de	desenvolvimento	
sustentável.
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Nossas prioridades Nossos objetivos em 2006 Nossas realizações Nossos objetivos para 2007
Gerência responsável

Gerência	de	Projeto
•	Três	reuniões	de	diretoria •	100%

•		Um	fórum	devotado	para	desenvolvimento	sustentável,	organizado	em	
outubro	de	2006,	concluiu	a	terceira	reunião	da	comissão	diretora	do	ano

•	Elaboração	de	conceitos	de	desenvolvimento	estratégico	para	a	BIC

•	Revisão	do	programa	após	3	anos •	Organização	de	grupos	de	trabalho	focados	para	discussão
•	Apresentação	do	programa	BIC	para	a	Diretoria	•	Integração	das	expectativas	de	nossos	parceiros	a	nosso	programa	de	desenvolvimento	sustentável

Programa	de	treinamento	de	
Desenvolvimento	Sustentável •	Apresentação	de	nosso	programa	aos	empregados:	100%,	no	mundo	todo •	100%

•		Treinamento	intensivo	de	gerentes	BIC	sobre	desenvolvimento	sustentável	e	sobre	o	programa		
de	desenvolvimento	sustentável	da	BIC

•		Aumento	da	conscientização	entre	todos	os	empregados	sobre	o	progresso	do	programa		
de	desenvolvimento	sustentável	da	BIC

Comunicação	externa
•	Publicação	de	nosso	segundo	relatório	de	desenvolvimento	sustentável •	100%

•	Atualização	regular	do	Website	da	BIC•	Projeto	de	um	Website	dedicado •	Cancelado

•	Informações	adicionais	postadas	no	Website	da	BIC •	100%

Mudanças	climáticas N/A
•		Emissões	de	carbono	avaliadas	(Bilan	Carbone®	em	francês)		
para	a	matriz	em	Clichy,	França

•	Apresentação	sobre	mudança	climática

•	Implementação	de	plano	de	ação	na	matriz,	para	redução	de	emissões	de	gases	de	estufa
•	Treinamento	de	gerentes	sobre	mudança	climática	

Nossos produtos “minimizam os impactos sobre o meio ambiente”

Ecodesign

•	Avaliação	sistemática	do	impacto	ambiental	sobre	todos	os	novos	produtos	de	papelaria •	100% •	Dedicar-se	à	implementação	do	processo	de	ecodesign	da	BIC
•	Comunicar	aos	nossos	parceiros	sobre	o	impacto	ambiental	e	oportunidades	de	progresso
•	Continuar	a	conduzir	avaliações	de	P&D	sobre	novos	materiais	

•	100%	dos	engenheiros	de	P&D	treinados	em	produtos	de	papelaria •	100%

•	Análise	do	impacto	ambiental	de	nossos	principais	produtos	de	papelaria •		30	produtos,	representando	mais	de	60%	das	vendas,	foram	analisados

•	Integração	de	ecodesign	a	novos	produtos,	na	categoria	“aparelhos	de	barbear” •	80% •	Dar	seguimento	à	integração	de	ecodesign	para	novos	produtos,	na	categoria	“aparelhos	de	barbear”

Nossas fábricas são “seguras e limpas” 

Política	AS&S	 •		Acompanhamento,	coordenação	e	suporte	para	implementação	de	sistemas	de	gerência	de	Ambiente,	Saúde	&	Segurança	(AS&S)	nas	fábricas •	100%	(Ver	o	item	“Nossas	Fábricas”)

•	Concluir	a	implementação	de	sistemas	de	gerência	AS&S	em	todos	os	pontos
Sistema	de	Gerenciamento	Ambiental •	Iniciar,	em	nível	mundial,	a	implementação	do	Sistema	de	Gerenciamento	Ambiental

•	78%
•		Os	4	pontos	piloto	encontram-se	em	operação	
Implementação	em	andamento,	em	outros	pontos

Sistema	de	Gerenciamento		
da	Saúde	e	Segurança •	Implementação	dos	requerimentos	BIC	para	um	Sistema	de	Gerência	de	Saúde	e	Segurança	em	4	pontos	piloto •	73%

•	Os	pontos	piloto	foram	definidos.	Implantação	em	andamento	

Mudança	climática N/A

•		Emissões	de	gases	de	estufa	relacionados	ao	consumo	de	combustíveis	
fósseis	foram	calculados

•		Emissões	de	Carbono	(Bilan	Carbone®)	para	a	fábrica	de	aparelhos		
de	barbear	BIC	na	França	foram	avaliadas	

•		Calcular	as	emissões	de	gases	estufa	relacionadas	ao	consumo	de	combustíveis	fósseis	no	local	
(emissão	direta)

•	Planejada	a	avaliação	de	emissões	de	carbono	(Bilan	Carbone®)	para	a	fábrica	BIC	da	Amazônia	

Nossos sub-contratados “respeitam as normas da Organização Internacional do Trabalho (ILO)”

Fabricantes	com	contrato	global
•		100%	dos	fabricantes	com	contrato	global	são	conformados	ao	Código	de	Conduta	do	Grupo	BIC	(ou	estão	implementando	um	plano	de	ação	corretivo) •	100%

•	Finalização	do	treinamento	interno	sobre	o	Programa	BIC	
•	Apresentação	do	programa	de	Responsabilidade	Social	Corporativa	(RSC)	BIC	para	fabricantes	contratados •	100%

Fabricantes	contratados	locais •	Implementação	de	um	plano	de	avaliação	para	atendimento	das	necessidades	locais	de	fabricantes	contratados •	47	fabricantes	contratados	foram	identificados
•	10	dos	quais	já	foram	avaliados •	Finalização	da	implementação	do	plano	de	ação	para	fabricantes	contratados	locais

Avaliação	interna	do	Código		
de	Conduta	do	Grupo	BIC •	3	auto-avaliações	das	instalações	BIC

•		100%	
4	auto-avaliações	executadas •	Execução	de	auto-avaliações	em	17	fábricas	BIC

Fornecedores	de	matéria-prima		
para	o	Grupo	BIC •		Integração	dos	princípios	de	RSC	ao	processo	de	qualificação	de	fornecedores	de	matéria	prima	para	o	Grupo	BIC •	100% •		Implementação	do	plano	de	ação	para	fabricantes	contratados	locais,	durante	o	segundo	trimestre	de	2007

Nossas embalagens são “leves e práticas” (nossas operações logísticas)

Embalagens
•	Implantação	de	manual	de	ecodesign	para	embalagem	e	respectivo	treinamento

•	20% •	Ecodesign	integrado	com	embalagem
•	Análise	de	100%	dos	desenhos	de	embalagem,	de	acordo	com	os	princípios	de	ecodesign

Transportes •	Avaliação	de	gases	de	estufa	para	nossa	cadeia	de	transporte	e	identificação	de	áreas	de	aprimoramento •	100%
•	Atualizar	a	avaliação	para	2006
•		Avaliação	de	gases	de	estufa	para	nossas	cadeias	de	transporte	latino-americanas

Nossos valores e nosso compromisso com a ética são “uma realidade cotidiana para cada um e para todos os empregados”

Visão	e	valores
•	Implementação	e	acompanhamento	de	planos	de	ação	para	aprimoramento	de	nossos	valores •	Modificado

•	Condução	de	pesquisa	de	opinião	a	cada	dois	anos	•	Implementação,	em	Milford	(EUA),	de	um	plano	de	ação	relativo	ao	comprometimento	de	empregados •	100%

•	Implementação	de	uma	pesquisa	de	opinião	anual	junto	a	empregados,	concernente	a	aderência	aos	valores	BIC •	Objetivo	modificado	(ver	o	lado	oposto)

Código	de	Ética •	Disseminação	interna	e	comprometimento	com	o	Código	de	Ética	 •	A	ser	concluído	em	2007-09-27	

Éticas	Regras	de	Ouro	 •	Disseminação	das	Éticas	Regras	de	Ouro	entre	as	diferentes	estruturas	administrativas	da	Companhia •	A	ser	concluído	no	início	de	2007-09-27	
•	Disseminação	a	nível	de	companhia,	para	contribuintes

Nossos empregados têm acesso ao “desenvolvimento e treinamento individual para um futuro compartilhado”

Desenvolvimento	de	Pessoal
•	Integração	da	Visão	e	Valores	BIC	em	análises	de	desempenho	anuais
•	Criação	de	um	guia	de	referência	interno	para	definição	de	habilidades	para	cada	competência •	100%

•	Implementar	o	programa	“Act	Green	at	Work”	(Ações	“Verdes”	no	Trabalho)

•	Planos	de	treinamento	para	empregados	em	nível	não-gerencial	(para	obtenção	de	maior	cobertura) •	50%

Relatórios	de	Recursos	Humanos •		Contínuo	aprimoramento:	otimização	para	clareza	nos	relatórios,	através	de	feedback	de	especialistas	(analistas	não	financeiros,	outros	acionistas) •	100%

Nosso espírito de solidariedade: “oferecemos ajuda a cidadãos do mundo necessitados” 

Relatórios	de	subsidiárias •	Publicação	das	iniciativas	de	2005	executadas	pelas	subsidiárias •	100% •	Comunicar	pró	ativamente	as	realizações

Nossos clientes, nossos consumidores: “confiança baseada em responsabilidade, qualidade e segurança”

Aumento	da	conscientização		
entre	as	forças	de	venda

•	Com	base	em	nosso	segundo	relatório,	treinamento	intensivo	para	gerentes	de	grandes	contas	na	Europa	
•	Implementação	deste	treinamento	em	outros	continentes

•	100%
•		Uma	brochura	temática	para	clientes	foi	desenvolvida	 •	Integrar	sistematicamente	o	programa	de	desenvolvimento	sustentável	BIC	nas	relações	com	clientes

Nossas prioridades, realizações e objetivos A	tabela	abaixo	apresenta	os	progressos	e	prioridades	do	Grupo	BIC	na	área	de	desenvolvimento	sustentável,	apresentando	as	ações		
empreendidas	em	2006	e	as	ações	planejadas	para	2007

	>	 	GLOSSÁRIO

Ciclo de vida Série	de	fases	na	vida	de	um	produto,	desde	a	extração		
de	matéria-prima,	produção,	distribuição	e	uso	até	sua	disposição	
no	final	da	vida	útil

Desenvolvimento  
Sustentável (DS)

“(…)	desenvolvimento	que	atende	as	necessidades	do	presente,		
sem	comprometer	a	habilidade	das	gerações	futuras	em	atender	
suas	próprias	necessidades.”	O	Relatório	Brundtland	(1987),		
Nosso	Futuro	em	Comum

Documento  
de Referência

Relatório	contendo	todas	as	informações	contábeis,	legais		
e	financeiras	relevantes,	necessárias	para	a	apresentação		
de	uma	companhia	para	um	dado	ano	fiscal.	O	conteúdo	é	definido	
pela	circular	COB	n°.	98-01	para	companhias	relacionadas		
no	Premier	Marché	da	Paris	Bourse

Ecodesign Processo	que	consiste	em	levar	em	consideração	o	meio	ambiente,	
ao	projetar	produtos.	O	ecodesign	visa	reduzir	todos	os	aspectos		
de	impacto	ambiental	ao	longo	do	ciclo	de	vida	de	um	produto

GRI Global	Reporting	Initiative:	uma	instituição	internacional	
independente	que	recomenda	regras	a	serem	seguidas	na	
preparação	de	relatórios	sobre	desenvolvimento	sustentável

ISO International Organization for Standardization:	uma	federação	
mundial	composta	de	entidades	normativas	nacionais

NRE Nouvelles Régulations Economiques: Lei	francesa	de	15	de	Maio		
de	2001	que	estipula	as	novas	regulamentações	econômicas.		
O	artigo	116	requer	que	as	empresas	francesas	relacionadas	
divulguem	a	maneira	como	lidam	com	as	conseqüências	sociais		
e	ambientais	de	suas	atividades	de	negócios

OIT Organização	Internacional	do	Trabalho	

Investidores Os	diferentes	públicos	que	participam,	observam	e	são	direta		
ou	indiretamente	influenciados	por	uma	empresa:	empregados,	
clientes,	consumidores,	fornecedores,	acionistas,	ONGs,	
representantes	legais,	governos,	autoridades	locais	e	outros

Este	relatório	foi	preparado	sob		
a	direção	de	Christine	Desbois,		
Diretora	de	Desenvolvimento	Sustentável

Como	tal,	o	mesmo	reflete	um	abrangente	
esforço	de	equipe	por	parte	do	Grupo	BIC,		
sendo	que	numerosos	empregados	de	toda	a	
Companhia	participaram	de	sua	preparação.
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•		Treinamento	intensivo	de	gerentes	BIC	sobre	desenvolvimento	sustentável	e	sobre	o	programa		
de	desenvolvimento	sustentável	da	BIC

•		Aumento	da	conscientização	entre	todos	os	empregados	sobre	o	progresso	do	programa		
de	desenvolvimento	sustentável	da	BIC

Comunicação	externa
•	Publicação	de	nosso	segundo	relatório	de	desenvolvimento	sustentável •	100%

•	Atualização	regular	do	Website	da	BIC•	Projeto	de	um	Website	dedicado •	Cancelado

•	Informações	adicionais	postadas	no	Website	da	BIC •	100%

Mudanças	climáticas N/A
•		Emissões	de	carbono	avaliadas	(Bilan	Carbone®	em	francês)		
para	a	matriz	em	Clichy,	França

•	Apresentação	sobre	mudança	climática

•	Implementação	de	plano	de	ação	na	matriz,	para	redução	de	emissões	de	gases	de	estufa
•	Treinamento	de	gerentes	sobre	mudança	climática	

Nossos produtos “minimizam os impactos sobre o meio ambiente”

Ecodesign

•	Avaliação	sistemática	do	impacto	ambiental	sobre	todos	os	novos	produtos	de	papelaria •	100% •	Dedicar-se	à	implementação	do	processo	de	ecodesign	da	BIC
•	Comunicar	aos	nossos	parceiros	sobre	o	impacto	ambiental	e	oportunidades	de	progresso
•	Continuar	a	conduzir	avaliações	de	P&D	sobre	novos	materiais	

•	100%	dos	engenheiros	de	P&D	treinados	em	produtos	de	papelaria •	100%

•	Análise	do	impacto	ambiental	de	nossos	principais	produtos	de	papelaria •		30	produtos,	representando	mais	de	60%	das	vendas,	foram	analisados

•	Integração	de	ecodesign	a	novos	produtos,	na	categoria	“aparelhos	de	barbear” •	80% •	Dar	seguimento	à	integração	de	ecodesign	para	novos	produtos,	na	categoria	“aparelhos	de	barbear”

Nossas fábricas são “seguras e limpas” 

Política	AS&S	 •		Acompanhamento,	coordenação	e	suporte	para	implementação	de	sistemas	de	gerência	de	Ambiente,	Saúde	&	Segurança	(AS&S)	nas	fábricas •	100%	(Ver	o	item	“Nossas	Fábricas”)

•	Concluir	a	implementação	de	sistemas	de	gerência	AS&S	em	todos	os	pontos
Sistema	de	Gerenciamento	Ambiental •	Iniciar,	em	nível	mundial,	a	implementação	do	Sistema	de	Gerenciamento	Ambiental

•	78%
•		Os	4	pontos	piloto	encontram-se	em	operação	
Implementação	em	andamento,	em	outros	pontos

Sistema	de	Gerenciamento		
da	Saúde	e	Segurança •	Implementação	dos	requerimentos	BIC	para	um	Sistema	de	Gerência	de	Saúde	e	Segurança	em	4	pontos	piloto •	73%

•	Os	pontos	piloto	foram	definidos.	Implantação	em	andamento	

Mudança	climática N/A

•		Emissões	de	gases	de	estufa	relacionados	ao	consumo	de	combustíveis	
fósseis	foram	calculados

•		Emissões	de	Carbono	(Bilan	Carbone®)	para	a	fábrica	de	aparelhos		
de	barbear	BIC	na	França	foram	avaliadas	

•		Calcular	as	emissões	de	gases	estufa	relacionadas	ao	consumo	de	combustíveis	fósseis	no	local	
(emissão	direta)

•	Planejada	a	avaliação	de	emissões	de	carbono	(Bilan	Carbone®)	para	a	fábrica	BIC	da	Amazônia	

Nossos sub-contratados “respeitam as normas da Organização Internacional do Trabalho (ILO)”

Fabricantes	com	contrato	global
•		100%	dos	fabricantes	com	contrato	global	são	conformados	ao	Código	de	Conduta	do	Grupo	BIC	(ou	estão	implementando	um	plano	de	ação	corretivo) •	100%

•	Finalização	do	treinamento	interno	sobre	o	Programa	BIC	
•	Apresentação	do	programa	de	Responsabilidade	Social	Corporativa	(RSC)	BIC	para	fabricantes	contratados •	100%

Fabricantes	contratados	locais •	Implementação	de	um	plano	de	avaliação	para	atendimento	das	necessidades	locais	de	fabricantes	contratados •	47	fabricantes	contratados	foram	identificados
•	10	dos	quais	já	foram	avaliados •	Finalização	da	implementação	do	plano	de	ação	para	fabricantes	contratados	locais

Avaliação	interna	do	Código		
de	Conduta	do	Grupo	BIC •	3	auto-avaliações	das	instalações	BIC

•		100%	
4	auto-avaliações	executadas •	Execução	de	auto-avaliações	em	17	fábricas	BIC

Fornecedores	de	matéria-prima		
para	o	Grupo	BIC •		Integração	dos	princípios	de	RSC	ao	processo	de	qualificação	de	fornecedores	de	matéria	prima	para	o	Grupo	BIC •	100% •		Implementação	do	plano	de	ação	para	fabricantes	contratados	locais,	durante	o	segundo	trimestre	de	2007

Nossas embalagens são “leves e práticas” (nossas operações logísticas)

Embalagens
•	Implantação	de	manual	de	ecodesign	para	embalagem	e	respectivo	treinamento

•	20% •	Ecodesign	integrado	com	embalagem
•	Análise	de	100%	dos	desenhos	de	embalagem,	de	acordo	com	os	princípios	de	ecodesign

Transportes •	Avaliação	de	gases	de	estufa	para	nossa	cadeia	de	transporte	e	identificação	de	áreas	de	aprimoramento •	100%
•	Atualizar	a	avaliação	para	2006
•		Avaliação	de	gases	de	estufa	para	nossas	cadeias	de	transporte	latino-americanas

Nossos valores e nosso compromisso com a ética são “uma realidade cotidiana para cada um e para todos os empregados”

Visão	e	valores
•	Implementação	e	acompanhamento	de	planos	de	ação	para	aprimoramento	de	nossos	valores •	Modificado

•	Condução	de	pesquisa	de	opinião	a	cada	dois	anos	•	Implementação,	em	Milford	(EUA),	de	um	plano	de	ação	relativo	ao	comprometimento	de	empregados •	100%

•	Implementação	de	uma	pesquisa	de	opinião	anual	junto	a	empregados,	concernente	a	aderência	aos	valores	BIC •	Objetivo	modificado	(ver	o	lado	oposto)

Código	de	Ética •	Disseminação	interna	e	comprometimento	com	o	Código	de	Ética	 •	A	ser	concluído	em	2007-09-27	

Éticas	Regras	de	Ouro	 •	Disseminação	das	Éticas	Regras	de	Ouro	entre	as	diferentes	estruturas	administrativas	da	Companhia •	A	ser	concluído	no	início	de	2007-09-27	
•	Disseminação	a	nível	de	companhia,	para	contribuintes

Nossos empregados têm acesso ao “desenvolvimento e treinamento individual para um futuro compartilhado”

Desenvolvimento	de	Pessoal
•	Integração	da	Visão	e	Valores	BIC	em	análises	de	desempenho	anuais
•	Criação	de	um	guia	de	referência	interno	para	definição	de	habilidades	para	cada	competência •	100%

•	Implementar	o	programa	“Act	Green	at	Work”	(Ações	“Verdes”	no	Trabalho)

•	Planos	de	treinamento	para	empregados	em	nível	não-gerencial	(para	obtenção	de	maior	cobertura) •	50%

Relatórios	de	Recursos	Humanos •		Contínuo	aprimoramento:	otimização	para	clareza	nos	relatórios,	através	de	feedback	de	especialistas	(analistas	não	financeiros,	outros	acionistas) •	100%

Nosso espírito de solidariedade: “oferecemos ajuda a cidadãos do mundo necessitados” 

Relatórios	de	subsidiárias •	Publicação	das	iniciativas	de	2005	executadas	pelas	subsidiárias •	100% •	Comunicar	pró	ativamente	as	realizações

Nossos clientes, nossos consumidores: “confiança baseada em responsabilidade, qualidade e segurança”

Aumento	da	conscientização		
entre	as	forças	de	venda

•	Com	base	em	nosso	segundo	relatório,	treinamento	intensivo	para	gerentes	de	grandes	contas	na	Europa	
•	Implementação	deste	treinamento	em	outros	continentes

•	100%
•		Uma	brochura	temática	para	clientes	foi	desenvolvida	 •	Integrar	sistematicamente	o	programa	de	desenvolvimento	sustentável	BIC	nas	relações	com	clientes

Nossas prioridades, realizações e objetivos A	tabela	abaixo	apresenta	os	progressos	e	prioridades	do	Grupo	BIC	na	área	de	desenvolvimento	sustentável,	apresentando	as	ações		
empreendidas	em	2006	e	as	ações	planejadas	para	2007

	>	 	GLOSSÁRIO

Ciclo de vida Série	de	fases	na	vida	de	um	produto,	desde	a	extração		
de	matéria-prima,	produção,	distribuição	e	uso	até	sua	disposição	
no	final	da	vida	útil

Desenvolvimento  
Sustentável (DS)

“(…)	desenvolvimento	que	atende	as	necessidades	do	presente,		
sem	comprometer	a	habilidade	das	gerações	futuras	em	atender	
suas	próprias	necessidades.”	O	Relatório	Brundtland	(1987),		
Nosso	Futuro	em	Comum

Documento  
de Referência

Relatório	contendo	todas	as	informações	contábeis,	legais		
e	financeiras	relevantes,	necessárias	para	a	apresentação		
de	uma	companhia	para	um	dado	ano	fiscal.	O	conteúdo	é	definido	
pela	circular	COB	n°.	98-01	para	companhias	relacionadas		
no	Premier	Marché	da	Paris	Bourse

Ecodesign Processo	que	consiste	em	levar	em	consideração	o	meio	ambiente,	
ao	projetar	produtos.	O	ecodesign	visa	reduzir	todos	os	aspectos		
de	impacto	ambiental	ao	longo	do	ciclo	de	vida	de	um	produto

GRI Global	Reporting	Initiative:	uma	instituição	internacional	
independente	que	recomenda	regras	a	serem	seguidas	na	
preparação	de	relatórios	sobre	desenvolvimento	sustentável

ISO International Organization for Standardization:	uma	federação	
mundial	composta	de	entidades	normativas	nacionais

NRE Nouvelles Régulations Economiques: Lei	francesa	de	15	de	Maio		
de	2001	que	estipula	as	novas	regulamentações	econômicas.		
O	artigo	116	requer	que	as	empresas	francesas	relacionadas	
divulguem	a	maneira	como	lidam	com	as	conseqüências	sociais		
e	ambientais	de	suas	atividades	de	negócios

OIT Organização	Internacional	do	Trabalho	

Investidores Os	diferentes	públicos	que	participam,	observam	e	são	direta		
ou	indiretamente	influenciados	por	uma	empresa:	empregados,	
clientes,	consumidores,	fornecedores,	acionistas,	ONGs,	
representantes	legais,	governos,	autoridades	locais	e	outros

Este	relatório	foi	preparado	sob		
a	direção	de	Christine	Desbois,		
Diretora	de	Desenvolvimento	Sustentável

Como	tal,	o	mesmo	reflete	um	abrangente	
esforço	de	equipe	por	parte	do	Grupo	BIC,		
sendo	que	numerosos	empregados	de	toda	a	
Companhia	participaram	de	sua	preparação.

CONTATOS

sustainable.development@bicworld.com
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Parceiros	de	programa		
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Todos	os	direitos	reservados
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Esta	publicação	foi	impressa	em		
Symbol	Freelife,	um	papel	amigável		
para	com	o	meio	ambiente.
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1

Produtos leves,  
feitos para durar

Quanto mais um produto for projetado para 
ser leve e quanto mais ele durar, melhor será 
sua performance ambiental.

Os produtos da Marca BIC® combinam uma 
excelente performance, para ambos critérios.

BIC, para aqueles que escolhem
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Ao longo de sua história, o Grupo BIC sempre 
tem se comprometido com práticas de negócio 
responsáveis.

Hoje vemos a crescente importância do 
desenvolvimento sustentável como uma 
extraordinária oportunidade de reafirmação  
do compromisso e dos valores que são a base  
de nossa identidade.

Mais do que um conceito condizente com nossos 
tempos, o desenvolvimento sustentável representa 
para a BIC uma atitude e o desejo de fazer  
a coisa certa.

que

aqueles para
BIC

escolhem
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Nossa abordagem

Da esquerda para a direita:

Mario Guevara, 
CEO

Marie-Aimée Bich-Dufour,  
Vice Presidente Executiva

Christine Desbois, 
Diretora de Desenvolvimento 
Sustentável

Programa amplo e focado
Objetivos claramente identificados  
e planos de ação implementados

25 membros de comissão  
de diferentes nacionalidade,  
selecionados entre o Grupo todo
Forte conscientização interna  
e vontade de conseguir

Nossos produtos no coração  
de nosso programa
Com vistas a avaliar seu impacto
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Nossos produtos

Da esquerda para a direita:

Billy Salha, Setor de Aparelhos  
de Barbear do Grupo

Peter Van den Broeck, 
BIC Benelux & Nordic

Franck Rolion, Projetos  
e Engenharia de Produtos  
de Papelaria do Grupo

Produtos leves
Apenas 4 a 5 gramas de plástico, em cada um  
de nossos produtos líderes de vendas

Notável durabilidade de uso
Caneta esferográfica: 2 a 3 quilômetros de escrita 
Isqueiro Maxi: 3.000 acendidas 
Aparelho de barbear: 7 a 10 dias de uso

Avaliação do impacto dos produtos BIC®
Nossa abordagem relacionada a ecodesign
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Valores BIC em ação
140 reuniões sobre “valores em ação”  
em 60 locais, a cada dois anos

Construção de habilidades e empregabilidade 
entre nossa força de trabalho
15.723 dias de treinamento

Boa cidadania corporativa
Combate à AIDS na África do Sul 
Abrindo novas portas para a educação no Brasil

Mais de 100 programas caritativos

Nossos valores em ação

Da esquerda para a direita:

François Eyssette, 
Recursos Humanos  
do Grupo

Irmã Stella Smith, 
Gestora do Programa  
Contra AIDS, África do Sul

Linda Kwong, 
Comunicações,  
EUA e Oceania
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 responsabilidade
BIC

no dia-a-dia

A marca BIC® é distribuída e 
reconhecida no mundo todo. 

Em resultado disto, somos 
muito conscientes de nossas 
responsabilidades não apenas 
em termos de ética, mas também 
quanto a impactos que possam 
ser causados por nossos negócios 
e também quanto ao nosso 
compromisso com todos os 
nossos acionistas.

Nosso terceiro relatório anual 
sobre desenvolvimento 
sustentável apresenta os 
progressos que fizemos, as ações 
que empreendemos e nossos 
objetivos presentes e futuros.

.

“ Descartável e/ou sustentável”, 

eis a questão

Para muitos de nós a marca BIC® tornou-se um símbolo 

representativo de produtos práticos, de qualidade e econômicos. 

E para alguns, a marca também é sinônimo de produtos  

“descartáveis”.

Para a BIC, o compromisso com o desenvolvimento  

sustentável começa na busca de uma resposta à questão: 

“Serão os produtos descartáveis compatíveis com o  

movimento em prol do desenvolvimento sustentável?” Nossa 

resposta pode ser encontrada na seção “Nossos Produtos”.

Uma história  

de comprometimento

A filosofia dos produtos BIC® sempre foi “apenas  

o que é necessário”. Desta forma, asseguramos  

simplicidade, funcionalidade, qualidade e a melhor  

relação de qualidade/preço.

BIC, responsabilidade no dia-a-dia
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Nossa abordagem valoriza  
o contínuo aprimoramento

O programa de desenvolvimento sustentável da BIC parece-nos a melhor forma  
de analisar e dar vulto à qualidade social e ambiental de nossas atividades. 

Hoje estamos preparados para responder melhor às novas expectativas de nossos  
parceiros, no que tange a desenvolvimento sustentável. Temos progredido no presente  
e estamos trabalhando para dar continuidade a este progresso, em longo prazo.

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

Entrevista  
com Bruno Bich  
e Mario Guevara

Nossas diretrizes e  
nossa ética corporativas

Nossa gestão de  
desenvolvimento  
sustentável
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Como o senhor faz a reconciliação entre os  
produtos descartáveis e o compromisso da  
Companhia com o desenvolvimento sustentável?

BB: Nossos produtos algumas vezes são considerados 
perfeitos símbolos do “descartável” quando na verdade 
podem ser usados mais de uma única vez. Embora o con-
ceito de “produto descartável” haja evoluído e possa pare-
cer negativo, hoje, nossos produtos são simples de usar, 
acessível para todos, leves e duráveis.

Graças a nosso programa de desenvolvimento susten-
tável e os estudos ambientais que conduzimos, sabemos 
que quando menor for o peso de um produto e quanto 
menos plástico ele contiver, melhor ele será para o 
ambiente. E quanto mais ele durar, menos impacto causa-
rá ao ambiente. Deste modo, levar ao mercado um produ-
to capaz de traçar uma linha de dois a 3 quilômetros de 
extensão ou acender 3.000 vezes, ou que sirva para fazer a 
barba de 7 a 10 dias – e ainda assim ser acessível até 
mesmo para as pessoas de poder de compra mínimo – isto 
sim, é desenvolvimento sustentável.

Quais os mais significativos desenvolvimentos  
em 2006, com relação a seus produtos?

BB: A BIC encontrou uma crescente concorrência, por 
parte de isqueiros asiáticos de baixo custo e baixa qualida-
de. A segurança do consumidor sempre foi o núcleo cen-
tral do compromisso da BIC, razão pela qual a Companhia 
fez significativos investimentos em automatização da 
garantia da qualidade. Esta é a única forma de garantir 
uma consistente qualidade e segurança para todos os 
nossos isqueiros, os quais atendem ou excedem as expec-
tativas de segurança da ISO 9994.

MG: Em 2006, a BIC anunciou o lançamento do primeiro 
aparelho de barbear de “sistema” da história do Grupo, o 
BIC® Soleil® para mulheres, com refis de cartucho. Isto 
marca uma evolução maior no portfólio de aparelhos de 
barbear e agrega valor a nossa sólida franchise de produ-
tos para mulheres. Este novo depilador será lançado em 
Março de 2007, nos mercados Norte-americano e do Reino 
Unido.

BB: Na categoria “produtos de papelaria”, estamos 
cientes da crescente demanda, entre as grandes empre-
sas e governos europeus, por produtos de escrita capazes 
de oferecer uma performance ambiental de superior qua-
lidade.

Também estamos pesquisando materiais inovadores, 
inclusive plásticos de base vegetal e plástico recicláveis. 
Ao mesmo tempo, permanecemos comprometidos com o 
conceito da caneta BIC® Cristal®, que é um produto ecolo-
gicamente amigável que congrega duas características 
essenciais para o meio ambiente: durabilidade e leveza.

Em 2006, como a BIC reagiu às crescentes  
preocupações quanto a desenvolvimento  
sustentável e mudança climática?

BB: Mesmo que o impacto de nossas atividades sobre a 
mudança climática seja pequeno, todos nós – o Grupo BIC 
e todos os seus empregados – temos um papel a desem-
penhar. Eis porque estamos trabalhando com nossas 
equipes e parceiros de logística para aumentar a cons-
cientização e assegurar que nossa resposta seja eficaz.

MG: Durante o ano de 2006 fortalecemos nosso programa, 
alavancando as habilidades e os talentos de nossa equipe 
multinacional de desenvolvimento sustentável. 
Especialmente, como prometido, avaliamos nosso real 
impacto sobre a mudança climática, conduzindo para isto 
diversas pesquisas sobre a emissão de gases de estufa. Isto 
nos levou a uma análise detalhada de nossos métodos de 
transporte, e agora estamos focados na redução do uso de 
transportes aéreos. Em nossas fábricas temos nos esforça-
do para aprimorar ainda mais a eficiência energética e em 
nossos escritórios administrativos estamos ampliando a 
conscientização, entre nossa equipe, acerca de maneiras 
simples pelas quais cada um de nós poderá ajudar a prote-
ger o ambiente. 

O programa de desenvolvimento sustentável  
BIC já tem três anos. Que resultados foram  
observados?

MG: A BIC é uma destas raras companhias na Indústria 
que possui um programa pleno de desenvolvimento sus-
tentável.

Por três anos temos avaliado o impacto de nossos pro-
dutos sobre o meio ambiente. Integramos também uma 
ferramenta de avaliação e ecodesign para desenvolvimen-
to de novos instrumentos de escrita e de barbear. 
Lançamos um projeto para minimizar embalagens e redu-
zir o impacto causado pelas mesmas. Nossos sistemas de 
gestão do Ambiente, Saúde e Segurança foram considera-
velmente reforçados em todas as nossas fábricas, e temos 
providenciado treinamento sobre responsabilidade social, 
para nossos sub-contratados. Nossos empregados acham-
se plenamente engajados, através de treinamento e nosso 
programa interno, o “Act Green” (“Gestes Verts au Travail”, 
ou “Ações Verdes no Trabalho”). Um último ponto: o tema 
do desenvolvimento sustentável tem ocupado o lugar prin-
cipal em nossas relações com todas as nossas audiências, 
especialmente nossos clientes.

E acima de tudo, nosso programa continua a aprimorar 
a performance global.

Entrevista com Bruno Bich,  
Presidente da Diretoria, 

e Mario Guevara, Presidente



10 BIC, responsabilidade no dia-a-dia

Nossas diretrizes e  
nossa ética corporativas
Respeito pelas normas  
de boa administração

ADMINISTRAÇÃO: OBRIGAÇÕES LEGAIS  
E RECOMENDAÇÕES VOLUNTÁRIAS DESEMPENHO BIC

Membros 
da Diretoria

Um terço de diretores independentes (sem 
relacionamento com a Companhia, o Grupo ou seus 
gerentes, que possam ser interpretados como um 
conflito de interesses)(1) 

 
Diretoria

Comissão 
de Auditoria

Comissão  
de Compensações 

4/10 3/4 2/3

Número de reuniões de diretoria durante o ano(1) 5

Taxa de participação(1) (3) 81,6% 

Existência de comissões permanentes(1) 2 comissões

Número de reuniões das comissões  
permanentes durante o ano(1)

Comissão de Auditoria Comissão de Compensações 

2 3

Taxa de participação(1) (4)
Comissão de Auditoria Comissão de Compensações  

83,3% 100%

Avaliação de desempenho da Diretoria,  
uma vez ao ano(1)

No início de 2007, o desempenho foi avaliado através de um questionário 
confidencial. Nenhuma mudança foi feita com relação às regras  

de ordem da Diretoria

Duração do mandato dos membros da Diretoria 3 anos, renováveis. A idade limite é fixada em 65 anos de idade

Múltiplos mandatos(2) Todos os membros atendem as regras relativas a múltiplos mandatos

Emolumentos dos membros da Diretoria Documento de Referência: Relatório Administrativo da Diretoria 

Acionistas Quorum das assembléias de acionistas 66,6% em resposta à primeira conclamação

(1) De acordo com os Relatórios Viénot e Bouton.

(2) Legislação francesa concernente à administração corporativa (Nouvelles Régulations Économiques, também conhecidas por NRE).

(3)  Leva em consideração a participação através de vídeo-conferência. A taxa de participação é de 91,55% quando a participação  
dos diretores através de meios de telecomunicação é contada. A taxa de participação dada pela SOCIÉTÉ BIC contará, no futuro,  
as participações usando telecomunicações, expressamente permitidas desde o Decreto de 11 de Dezembro de 2006.

(4) Leva em consideração a participação através de meios de telecomunicação

NOSSAS DIRETRIZES E NOSSA ÉTICA CORPORATIVAS



11BIC, responsabilidade no dia-a-dia

Em 28 de fevereiro de 2006, os poderes de 
Presidente da Diretoria e CEO foram separados. A 
posição de Presidente da Diretoria é presentemen-
te ocupada por Bruno Bich e a posição de CEO 
(Chief Executive Officer) [Principal Executivo] é 
ocupada por Mario Guevara.

Direito de duplo voto

O Grupo BIC costuma ter uma visão a longo 
prazo de suas ações e desta forma necessita de 
uma base de acionistas que suporte esta visão. Eis 
porque seus estatutos atribuem direito de duplo 
voto a todas as ações nominativas plenamente 
integralizadas detidas pelo mesmo acionista por 
pelo menos dois anos – independente do perfil e da 
nacionalidade do acionista.

Nossos acionistas e  
o desenvolvimento sustentável

O Grupo BIC agora apresenta de forma virtual-
mente sistemática sua posição no desenvolvimento 
sustentável, em suas comunicações com todos 
seus acionistas individuais. No final de 2006  
iniciamos uma abordagem proativa com relação  
à comunidade financeira de Investimentos 
Socialmente Responsáveis, apresentando nosso 
programa de desenvolvimento sustentável para 
cerca de 10 investidores institucionais de ISR.

(1)  Método de cálculo para o indicador: 170 contatos ao ano; 170 referências a economia,  
81 a administração e 10 a meio ambiente, dentre os 261 tópicos discutidos.

COMENTÁRIOS
de Bertrand Le Pan de Ligny
da Silchester International Investors, uma companhia 
de investimentos institucional sediada em Londres,  
que detém aproximadamente 11,5% do capital social 
representado por ações da SOCIÉTÉ BIC

O papel de um acionista é assegurar que os recursos 
financeiros de uma empresa sejam corretamente alocados,  
a fim de criar valor a longo prazo para todos os acionistas. 
Isso inclui todos os compromissos de investimento e 
implicitamente cobre a responsabilidade social e ambiental. 

A Silchester está ciente do compromisso da BIC com o 
desenvolvimento sustentável e apreciará muito que o Grupo 
nos mantenha informados sobre os desenvolvimentos de seu 
programa, e que ouça nossas sugestões. O comprometimento 
do Grupo BIC certamente lhes permitirá enfatizar sua 
estratégia de diferenciação, conquistar participação no 
mercado e criar valor. Satisfazendo, desta forma, todos seus 
acionistas.

As principais áreas de progresso, a nosso ver, são manter a 
Diretoria informada regularmente sobre os avanços do 
programa e desenvolver comunicações sobre seus produtos e 
o meio ambiente, destinadas principalmente aos 
consumidores.

O parecer
de Marie-Aimée Bich-Dufour
Vice Presidente Executiva

Quando o programa foi lançado, muitas pessoas 
da BIC nem sequer sabiam o que queria dizer 
“desenvolvimento sustentável”. Três anos depois, 
todos os aspectos do desenvolvimento 
sustentável são levados em consideração.

OBJETIVOS PARA 2006

>  Disseminar internamente nosso 
Código de Ética

>  Implementar as Regras de Ouro 
BIC nas diferentes estruturas 
administrativas do Grupo

RESULTADOS

>  A ser concluído em 2007 

>  A ser concluído no início  
de 2007 

NOSSAS DIRETRIZES E NOSSA ÉTICA CORPORATIVAS

100%

48%

6%

TÓPICOS DE INTERESSE PARA NOSSOS INVESTIDORES  
INSTITUCIONAIS EM 2006(1)

ECONOMIA ADMINISTRAÇÃO MEIO AMBIENTE
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O Código de Ética  
e sua aplicação diária

A Ética em ação

Ética é o primeiro dos cinco valores do Grupo 
BIC. Com base no Código de Ética de nossa subsi-
diária norte-americana, a BIC Corporation, um 
programa e um Código de Ética foram formaliza-
dos no ano passado para todos os pontos do Grupo. 
Visando assegurar a implementação no Grupo 
todo, um guia de ética foi publicado. Este guia per-
mitirá que cada um de nós faça as perguntas cer-
tas sobre a forma de lidar com nosso trabalho.

O guia será distribuído em 2007. Também é 
importante notar que as Regras de Ouro BIC, escri-
tas em 2006 para cada centro de habilitação tornou 
possível ilustrar situações profissionais em termos 
concretos.

O que significa Ética, para a BIC

Abaixo, alguns pareceres retirados das respos-
tas de 7.300 empregados, 97% do público alvo 
entrevistado entre fevereiro e abril de 2005, como 
parte do “rollout” de Valores BIC.

Abaixo um resumo do que foi levantado:

Princípios de ação

>  Respeito pelos direitos humanos fundamentais: padrões 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
proibindo todas as formas de assédio e discriminação.

>  Respeito pelo meio ambiente: Saúde, segurança e 
proteção ambiental nas fábricas, compartilhando 
nossos objetivos e valores com nossos subcontratados. 
Produtos de baixo impacto e consciência ecológica no 
escritório. 

> Respeito pela lei.

> Diálogo social. 

Princípios de comportamento

> Evitar conflitos de interesse.

> Proteção da propriedade da Companhia.

> Responsabilidade profissional.

>  Integridade e honestidade nas relações com nossos 
clientes e fornecedores.

Os princípios  
de nosso Código de Ética

O QUE SIGNIFICA “ÉTICA” 

Honestidade

Falar a verdade 
espontaneamente; não reter 
informações; saber quando 
dizer “não” ou “eu não sei”; 
procurar soluções e não alguém 
para colocar a culpa 

Confiança/ 
Reconhecimento

Saber como mostrar confiança, 
comunicar-se e agir de forma 
transparente

Respeito 

Ouvir, respeitar pessoas, 
programações, prazos, a lei,  
os acionistas e o equipamento. 
Dar um bom exemplo

Igualdade Sem tratamentos preferenciais

A ÉTICA A CADA DIA

Pré-condições Problemas encontrados Planos de ação propostos

O exemplo dado 
pela gerência: 
respeito mútuo

Gerentes estressados, não 
suficientemente exemplares e 
não dispostos a ouvir

Aconselhamento pelo pessoal de Recursos 
Humanos, para controlar casos difíceis. 
Treinamento específico para gerentes

Comunicação 
aberta e clara

Transparência limitada (ou seja, 
restrita ao local). Nem sempre 
as idéias de todos são ouvidas

Comunicar, conquanto respeitando as 
obrigações legais e a confidencialidade. 
Encorajar comunicação mais direta com a 
gerência geral

Limites claros e 
definição do que 
é ética 

Diferentes interpretações do 
que é ética, dependendo das 
competências 

Código de Ética e Regras de Ouro pelo 
centro de habilitação

NOSSAS DIRETRIZES E NOSSA ÉTICA CORPORATIVAS

www.bicworld.com
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Programa de desenvolvimento  
sustentável implementado a nível de 
Companhia

Em 2006, o programa de desenvolvimento sus-
tentável BIC incluiu as seguintes iniciativas:
>  uma apresentação na Assembléia Anual dos 

Acionistas, em 24 de maio de 2006; 
>  uma campanha para ampliar a conscientização 

dos empregados da Companhia através de apre-
sentações feitas para o pessoal de gerência de 
unidade e também através de brochuras de 
conscientização publicadas nos idiomas nacio-
nais. O trabalho foi iniciado em maio de 2005 e 
terminou no começo de 2006. Os membros das 
equipes de gerência de unidade e da comissão 
de desenvolvimento sustentável da BIC fizeram 
conjuntamente as apresentações;

>  apresentações durante seminários de constru-
ção de competências (skill-building);

>  apresentações para novos contratados, como 
parte do programa de orientação “Bem-vindo à 
BIC” da Universidade BIC;

>  integração com materiais de comunicação inter-
nos;

>  apresentações aos principais clientes;
>  apresentação a investidores.

Estruturas dedicadas ao  
desenvolvimento sustentável

Em 2003, numa iniciativa de Bruno Bich, o Grupo 
BIC iniciou um programa de desenvolvimento sus-
tentável. A responsabilidade operacional foi dada a 
Marie-Aimée Bich-Dufour, uma dos dois Vice-
Presidentes Executivos do Grupo. 

Christine Desbois, Diretora de Desenvolvimento 
Sustentável, coordena o comitê diretor de desen-
volvimento sustentável, que inclui 25 membros de 
diferentes nacionalidades – notadamente de nacio-
nalidades francesa, norte-americana, brasileira e 
grega – que representam as principais funções 
organizacionais cruzadas do Grupo.

A comissão de desenvolvimento sustentável:
>  dispõe sobre as estratégias da Equipe de 

Liderança e itens de ação tática, e também 
sobre relatórios sobre as ações executadas;

>  supervisiona a implementação de itens de ação, 
dentro da Companhia.
A comissão reúne-se três vezes ao ano, e é presidi-

da por Mario Guevara, Principal Executivo da BIC.

O parecer
de Christine Desbois
Diretora de Desenvolvimento Sustentável

O programa de desenvolvimento sustentável da BIC é, para cada um de nós, 
uma real oportunidade para vermos nosso trabalho de uma forma diferente,  
e também para aprender e progredir. Primeiramente, estamos convencidos  
de que nossos produtos são amigáveis para com o meio ambiente. 
Hoje, estamos organizados e já pudemos demonstrar que nossa performance 
ambiental e social encontra-se bastante aprimorada, por exemplo, em nossas 
fábricas e junto a nossos subcontratados.

INDICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

100% dos empregados acham-se conscientizados  

acerca do programa de desenvolvimento sustentável  

da BIC.

>  14.000 folhetos de conscientização publicados  

em 16 idiomas.

>  As administrações, em 100% de nossos pontos, 

receberam uma apresentação do programa  

de desenvolvimento sustentável.

Uma nova campanha para conscientização de todos  

os empregados está marcada para 2007.

PARA MAIS DETALHES, VEJA

> Carta a Nossos Acionistas (Marcel Bich, 1972)

> Código de Conduta do Grupo BIC

> Visão e Valores

>  Diretrizes relacionadas a Meio Ambiente,  

Saúde e Segurança

> Código de Ética

NOSSA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Nossa gestão de desenvolvimento 
sustentável: Um método que cria raízes
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The Advanced Sustainable Performance  
Index (Índice Avançado de Desempenho  
Sustentável) (ASPI Eurozone) 
AVALIAÇÃO FEITA PELA VIGEO

O ÍNDICE RELACIONA AS 120 COMPANHIAS NEGOCIADAS  
NA EUROZONE, 48 DAS QUAIS SÃO FRANCESAS,  
COM AS MELHORES CLASSIFICAÇÕES EM TERMOS  
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

“A BIC prova ser consistentemente comprometida com questões de RSC. 

A empresa possui uma abordagem formalizada para todas as questões de 

RSC, meios eficazes encontram-se implementados e isso resulta em uma das 

melhores performances do setor. Particularmente, questões relacionadas a 

clientes e fornecedores são o centro de interesse das diretrizes e iniciativas da 

companhia. A BIC acha-se da mesma forma comprometida com o respeito 

e a promoção dos Direitos Humanos, especialmente no local de trabalho. A 

política ambiental é abrangente e formalizada. A administração corporativa, 

independente dos recentes progressos, permanece como o único domínio que 

ainda tem ligar para aprimoramentos.”

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

Avaliações do Grupo BIC por analistas  
de Responsabilidade Social Corporativa

Os pareceres das agências de classificação da Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) são resultado das avaliações de companhias de acordo com 
critérios sociais e ambientais e servem para constituir índices de mercado para 
todos os interessados em investimentos “éticos”. Os critérios variam de uma 
agência para outra. As avaliações são baseadas em questionários e informações 
publicamente disponibilizadas pelas companhias.

Em 2006, o Grupo BIC foi avaliado por diversas agencias de classificação. As 
conclusões foram positivas e a BIC foi relacionada em dois índices principais.

The FTSE4Good Europe Index  
(Índice FTSE4Good – Europa)
AVALIAÇÃO PELO EIRIS

O ÍNDICE RELACIONA 294 COMPANHIAS,  
DAS QUAIS 41 SÃO FRANCESAS
 

O Serviço de Pesquisa de Investimento Ético (EIRIS) 

reconhece a relevância das decisões de política de 

Desenvolvimento Sustentável do Grupo BIC concernentes a:

>  Política relativa a Meio Ambiente, Saúde e Segurança  

da BIC,

>  Código de Conduta da BIC,

>  Código de Ética da BIC,

>  relações com clientes/fornecedores,

>  administração corporativa.

O EIRIS identificou as seguintes áreas para aprimoramento:

> relatórios ambientais,

> responsabilidades não financeiras da Diretoria.

Oddo Securities 
EXCERTO DE UM ESTUDO FEITO PELO
DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ISR 

“Num painel de 76 empresas francesas de médio porte  

que foram avaliadas como parte de nossa pesquisa sobre 

administração corporativa, a BIC é uma das 21 que 

recomendamos e é também uma das 13 preferidas entre  

as 40 empresas familiares que foram avaliadas em nosso 

estudo “Governance – Mid is Beautiful”.

Nossos fatores metodológicos reúnem nossas recomendações 

sobre administração corporativa e administração financeira.

Pontos fortes observados na administração corporativa da  

BIC são: a separação de papéis de membros administrativos, 

acionistas e membros da diretoria, a organização  

da sucessão administrativa e os controles internos. 

Inversamente, o principio de “uma ação, um voto” constitui 

uma área passível de aprimoramento, na companhia.”

NOSSA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Bic - Fevereiro de 2007 
Setor: Bens e Serviços Industriais 
Companhias no setor: 25

Desempenho ambiental, social  
e administrativo da companhia

Desempenho da Companhia  
– em comparação com seu setor  
(Min Max)

Domínios  Pontuação Classificação 
MIN - / MAX ++ 02 /2007 02 /2007

Direitos Humanos 62 ++ 
Meio Ambiente 47 ++
Recursos Humanos 48 +
Comportamento nos Negócios 59 ++
Administração Corporativa  38 -
Envolvimento Comunitário  55 +

 Direitos Meio  Recursos Comportamento Administração Envolvimento
 Humanos Ambiente Humanos nos Negócios Corporativa Comunitário
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Canais de comunicação  
com nossos acionistas

 NOSSOS  CANAIS  
 ACIONISTAS DE COMUNICAÇÃO

 Acionistas > Assémbléia Geral 
 e a comunidade > Assembléia Anual de Acionistas 
 financeira > Relatório Anual, Documento de Referencia 
  > Carta aos acionistas 
  > Número de telefone gratuito 
  > “Road-shows”, visita a investidores institucionais 
  > Reuniões e conferências por telefone com analistas financeiros e jornalistas 
  > Informações regulares por telefone e por e-mail 
  > Website

 Clientes > Parcerias operacionais com distribuidores para soluções de logística e de TI 
  > Participação em feiras comerciais 
   Ver “Nossos Clientes”

 Comunidades  > Participação em iniciativas locais para apoiar questões relacionadas a educação e sociais 
 locais  Ver “Nossas Comunidades”

 Consumidores > Atendimento ao Consumidor, acessíveis também via Web 
  > Informações sobre produtos, acessíveis via Web 
  > Testes de mercado consumidor 
   Ver “Nossos Produtos”

 Fornecedores > Relações com parceiros  
 e Subcontratados > Parcerias com fabricantes contratados para acelerar o progresso econômico,  
   social e ambiental 
   Ver “Nossos Subcontratados”

 A mídia > Conferencias à imprensa, press releases 
  > Contatos regulares com corporações de imprensa

 Organizações > Participação ativa em organizações profissionais nacionais e internacionais 
 profissionais  (WIMA, EWIMA, Federação Européia dos Fabricantes de Isqueiros, e outras)

 Governos > Dialogo com autoridades governamentais de todos os níveis

 Empregados > Diálogos e negociações com representantes da força de trabalho/sindicatos (no local) 
  > Informações e treinamento para empregados: Universidade BIC, boletins internos,  
   intranet (Maestro)  
  > Programas de conscientização do empregado: Visão e Valores, Código de Ética,  
   Desenvolvimento Sustentável 
  > Pesquisas de satisfação do cliente por iniciativa da matriz, na França 
  > Administração da Saúde e Segurança nos diferentes locais 
   Ver “Nossos Funcionários” 

NOSSA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Nosso negócio

Nossos produtos

Nossas fábricas

Nossas operações  
de transporte

Nossa meta é controlar  
os impactos de nosso negócio

Acima de tudo, esta missão envolve a otimização dos produtos BIC®,  
a começar pelo estágio de projeto. Ao mesmo tempo, aprimoramos  
a performance ambiental em nossas fábricas, embalagens e operações  
de transporte.
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Nossas atividades e seus impactosAprovisionamento  
de materiais

 Indicadores

>  Plásticos representam de 15 a 16% dos 
custos de compras

>  4 a 5 gramas de plástico em cada aparelho 
de barbear BIC® Clássic e cada caneta 
esferográfica BIC® Cristal®

>  Os principais impactos ambientais de nossos 
produtos resultam do uso de plástico, um 
recurso não-renovável

 Áreas a aprimorar
>  Otimizar os materiais usados em novos 

produtos (Ver “Nossos Produtos”)

Utilização 
 Indicadores
>  Uma caneta esferográfica BIC® pode 

desenhar uma linha de 2 a 3 km de extensão
>  Um isqueiro BIC® Maxi acende 3.000 vezes
>  Um aparelho de barbear BIC® pode ser 

usado de 7 a 10 dias para fazer barbas
>  78,5% do impacto ambiental conectado ao 

ciclo de vida do aparelho de barbear BIC® 
Classic refere-se ao tempo gasto no 
barbear: uma feitura de barba consome em 
média 2 litros de água

 Áreas a aprimorar
>  Comercializar produtos amigáveis para com 

o ambiente
>  Ampliar a conscientização do consumidor

Descarte final
 Indicadores
>   Impacto ambiental do final das fases 

do ciclo de vida das canetas BIC® 
Cristal®, isqueiros BIC® Maxi e 
aparelhos de barbear BIC® Classic 
representam respectivamente 0,2%, 
0,4% e 0,2% de nossos impactos 
ambientais totais

 Áreas a aprimorar
>  Otimizar materiais usados em novos 

produtos (Ver “Nossos Produtos”)

Distribuição  
e transporte

 Indicadores
>  Vendas em 160 países, em 3,2 milhões 

de pontos de vendas
>  Número de canetas BIC® Cristal® por 

caminhão: 2,7 milhões
>  Número de isqueiros BIC® Maxi por 

caminhão: 831.600
>  Número de aparelhos de barbear BIC® 

Classic por caminhão: 845.000

 Áreas a aprimorar
>  Redução do impacto ambiental no 

transporte
>  Fomentar maior desenvolvimento 

sustentável nas relações com clientes 
(Ver “Nossos Clientes”)

Produção 
 Indicadores
> 24 fábricas
>  Número de Unidades Produtoras  

pelo Desenvolvimento Humano  
da ONU

>  89% da produção se realiza  
nas unidades BIC(1)

 Áreas a aprimorar
>   Progredir nos sistemas  

de gestão de Saúde  
e Segurança

DESENVOL- 
VIMENTO  
ALTO

DESENVOL- 
VIMENTO  
BAIxO

DESENVOL- 
VIMENTO  
MÉDIO

COMPRAS  
TOTAIS  

EM 2006

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

NOSSO NEGÓCIO

(1)  Essa porcentagem também inclui uma pequena 
parte de fabricantes sob Licença BIC.

PLÁSTICOS

39%

TINTAS  
E SOLVENTES

6%

EMBALAGENS  
E OUTROS

32%

METAIS

23%
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Nossos consumidores compram a cada dia: 

> 24 milhões de Produtos de Papelaria (Número 1 mundial em canetas 

esferográficas, número 2 mundial em produtos de papelaria);

> 5 milhões de Isqueiros (Número 1 mundial, em isqueiros de bolso  

de marca);

> 10 milhões de aparelhos de barbear.

Estas três atividades respondem por 96 por cento de nossa receita de vendas.

O Grupo BIC fabrica também equipamento de esportes aquáticos,  

com o BIC Sport, a marca líder mundial em surfe.

Os produtos BIC® são vendidos em mais de 160 países, através  

de mais de 3,2 milhões de pontos de venda.

BIC tem 8.512 empregados.

EUROPA

46%

AMÉRICA LATINA

28%

ORIENTE MÉDIO,  
ÁFRICA E ÁSIA

5%

FORÇA  
DE TRABALHO  
POR REGIÃO 
GEOGRÁFICA

AMÉRICA DO NORTE  
E OCEANIA

21%

FORÇA DE TRABALHO POR NÍVEL DE  
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS, DE ACORDO  
COM O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO  
HUMANO DAS NAÇÕES UNIDAS

ALTO 
DESENVOL-
VIMENTO

80,7%

MÉDIO 
DESENVOL-
VIMENTO

19,0%

BAIxO 
DESENVOL-
VIMENTO

0,3%

FORÇA DE VENDAS  
E ATENDIMENTO  
AO CLIENTE

19%

FORÇA  
DE TRABALHO  

POR ATIVIDADE

FABRICAÇÃO  
E P&D

62%

LOGÍSTICA,  
MARKETING  
E ADMINISTRAÇÃON

19%

Nosso negócio

PAPELARIA

51%

APARELHOS DE BARBEAR 

18%

OUTROS PRODUTOS

4%

VENDAS LÍQUIDAS 
POR CATEGORIA

ISQUEIROS

27%

EUROPA

30%

AMÉRICA LATINA

18%

ORIENTE MÉDIO,  
ÁFRICA E ÁSIA

6%

VENDAS LÍQUIDAS 
POR REGIÃO

AMÉRICA DO NORTE  
E OCEANIA

46%

VENDAS LÍQUIDAS POR NÍVEL DE  
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS, DE ACORDO  
COM O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO  
HUMANO DAS NAÇÕES UNIDAS

ALTO 
DESENVOL-
VIMENTO

85,3%

MÉDIO 
DESENVOL-
VIMENTO

14,0%

BAIxO 
DESENVOL-
VIMENTO

0,7%

NOSSO NEGÓCIO
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Nossos produtos
São nossa principal responsabilidade

NOSSOS PRODUTOS

O parecer 
de Billy Salha
Diretor de Marketing, Aparelhos 
de Barbear

O “groundwork” foi muito positivo. A 
avaliação do ciclo de vida forneceu 
dados científicos que focaram nossos 
esforços na direção certa. 
Particularmente, a avaliação 
mostrou que o impacto ambiental é 
relativamente pequeno e que está 
mais ligado ao uso da água durante o 
barbear e ao uso de recursos 
naturais do que ao descarte final dos 
aparelhos de barbear.

�Quanto�mais�leve�um�produto,��
melhor�sua�performance�ambiental

 PRODUTOS BIC® SÃO PRODUTOS LEVES 

  A filosofia dos produtos BIC® sempre foi centrada na simplicidade, sem 

nada de supérfluo. Os materiais com que os produtos BIC® são feitos só 

têm um único propósito: a perfeita harmonia entre a forma e a função.

�Quanto�mais�tempo�um�produto�é�usado,��
melhor�sua�performance�ambiental

�Avaliação�da�performance�ambiental�de�nossos�
produtos,�ao�longo�do�ciclo�de�vida

>  Em 2004, produtos emblemáticos da BIC, também responsáveis pelas maiores 

vendas (canetas esferográficas BIC® Cristal®, aparelhos de barbear BIC® Classic 

e isqueiros Maxi BIC®) foram avaliados por experts externos da agência O2 

France. A fim de melhor antever as emergentes tendências de mercado emergen-

tes, a BIC também teve alguns de seus novos produtos avaliados.

>  EM 2005, a BIC decidiu interiorizar sua abordagem para avaliar o impacto 

ambiental dos produtos existentes e das novas canetas e aparelhos de barbear.

Estes projetos permitiram-nos avaliar os principais critérios de performance 
ambiental de nossos produtos: peso e durabilidade.

BIC®
 

produtos leves  
e muito duráveis!

  PRODUTOS BIC® ESCREVEM 
POR MUITO TEMPO 
(desenha uma linha  
de 2 a 3 km de comprimento)

PRODUTOS BIC® ACENDEM 
POR LONGO TEMPO 
(3.000 acendidas,  
para um isqueiro BIC® Maxi)

PRODUTOS BIC® FAZEM 
BARBAS POR MAIS TEMPO  
(de 7 a 10 dias)

Outros fatores complementares podem reduzir, mas a um nível menor, 

os impactos ambientais relevantes:

>   Refis               >   Bioplásticos ou plásticos recicláveis
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Avaliação do desempenho ambiental 
de nossos produtos: o modo BIC

Em 2004, iniciamos um projeto para avaliar a 
performance ambiental de nossos produtos. A BIC 
emprega o método Eco-Indicator 99, baseado na 
avaliação do ciclo de vida. Este método não é 
coberto pela estrutura definida pela norma ISSO 
14040. Não obstante, permite-nos identificar e 
priorizar áreas de aprimoramento para nossos 
produtos. O método Eco-Indicator 99 foi desenvol-
vido pela Pré Consultants, uma agência holandesa 
de Ecodesign, em parceria com o Ministério 
Holandês de Planejamento Habitacional e Espacial 
e do Meio Ambiente, e incluiu as contribuições de 
cientistas especializados em avaliação de impactos 
durante o ciclo de vida. Hoje esta abordagem é 
usada por um grande número de companhias, no 
mundo todo.

Da avaliação dos impactos até  
o ecodesign

A avaliação da performance ambiental de novos 
produtos BIC® permite a integração de questões 
ambientais, começando com o estágio de projeto do 
produto. A meta é avaliar, quando não reduzir, o 
impacto ambiental de um produto ao longo de seu 
ciclo de vida, conquanto oferecendo aos consumido-
res produtos que tenham ao menos a mesma, ou 
melhor qualidade de uso.

Em 2005 desenvolvemos uma ferramenta de ava-
liação interna baseada no método Eco-Indicator 99 e 
treinamos nossas equipes de P&D no uso da mesma. 
Esta ferramenta integra os critérios de custo e qua-
lidade, de formas a produzir mais com menos, con-
quanto garantindo a melhor qualidade e valor para 
nossos consumidores.

Nossa ferramenta de ecodesign nos permite:
>  Atribuir uma classificação ambiental a um produ-

to sob desenvolvimento e compará-lo a um pro-
duto BIC® similar;

>  Avaliar impactos ambientais:
 •  a cada etapa do ciclo de vida para cada peça 

(capa, ponta, clipe ou cabo de aparelho de bar-
bear),

 •  para cada tipo de impacto (uso de recursos 
fósseis, efeito estufa, consumo de água, etc.).

Em seguida e apenas quando razoavelmente 
possível, nossas equipes de P&D exploram dife-
rentes cenários para minimizar o impacto, varian-
do os materiais usados, os processos de produção, 
os locais de fabricação, ou então otimizando os 
perfis de produto. As canetas BIC® e os aparelhos 
de barbear BIC® que oferecem diversas opções de 
desenho são assim “ecodesigned” através deste 
processo.

Descobertas sobre a performance 
ambiental de nossos produtos, 
encontradas em nossa avaliação

Muitos clientes associam o termo “descartável” 
à marca BIC®. Não obstante, o que conta realmen-
te é a real performance ambiental dos produtos 
BIC® em termos de impactos ambientais.

Eis aqui algumas de nossas mais significativas 
descobertas:
> O impacto de nossos produtos no final de suas 
vidas geralmente representa menos do que 0.2% de 
seu impacto geral (ver tabela). Isto é explicado pelo 
fato de que nossos produtos são extremamente 
leves, e não são nocivos ao meio ambiente.

5 litros de gasolina 
> dirigir por 100 km

2.800 aparelhos de barbear BIC® Classic 
> 50 anos de barbear

3.200 canetas BIC® Cristal® 
> 3 gerações escrevendo

2.500 isqueiros BIC® Slim™ 
> 4,75 milhões de acendidas

22 litros  
de petróleo 

QUANDO PETRÓLEO É NECESSÁRIO PARA FAZER UM PRODUTO BIC®?

NOSSOS PRODUTOS

CICLO DE VIDA
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>  O principal impacto dos produtos BIC® resulta  
do plástico usado na fabricação do produto. O 
plástico é feito de petróleo, que é um recurso não 
renovável.

>  Quanto mais leve um produto, mais amigável ele 
será para o ambiente. O peso é um fator decisivo. 

>  A duração do uso também é fundamental. Quanto 
mais tempo o produto for usado, menos impacto 
ele exercerá.

>  Os impactos de nossos produtos são mínimos, 
comparados ao impacto causado por seu uso 
(como por exemplo o impacto do papel, no caso  
de instrumentos de escrita, ou da água e creme de 
barbear, no caso dos aparelhos de barbear).

>  Em nossas linhas de produto, um produto recar-
regável pode não causar necessariamente menor 
impacto, principalmente devido aos custos 
ambientais da distribuição dos refis, seu peso e a 
duração dos próprios refis.

          Aparelho de Aparelho de  
  Caneta  Caneta Isqueiro Isqueiro Isqueiro barbear com barbear com 
  Esferográfica de gel de pedra de pedra Eletrônico uma só lâmina três lâminas 
  BIC® Cristal® BIC® Velocity® Maxi BIC® BIC® Slim™ Maxi BIC® BIC® Classic BIC® Comfort 3®

 Duração 2.000 metros 800 metros 3.000 acendidas 1.900 acendidas 1.700 acendidas 7 dias 10 dias

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DO CICLO DE VIDA ( NÃO INCLUINDO O USO), A PARTIR DO MÉTODO ECO-INDICATOR 99 

 Ciclo de teste 2.000 metros 2.000 metros 1.000 acendidas 1.000 acendidas 1.000 acendidas 1 ano de barbear 1 ano de barbear 

  Impacto distribuído  
ao longo do ciclo  
de vida  
(não incluindo o uso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impacto comparável 1 4,52 1 1,27 2,98 1 1,21

 Principal impacto Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  
  contribuem para contribuem para contribuem para contribuem para contribuem para contribuem para contribuem para 
  esgotar as reservas  esgotar as reservas  esgotar as reservas  esgotar as reservas  esgotar as reservas   esgotar as reservas  esgotar as reservas  
  de petróleo de petróleo de gás natural  de petróleo de gás natural de petróleo de petróleo

O COMBUSTÍVEL QUEIMADO POR UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE AO LONGO DE 100 KM REQUER TANTO PETRÓLEO QUANTO O NECESSÁRIO PARA PRODUZIR O PLÁSTICO REQUERIDO PARA:

  3.200 BIC® Cristal®  2.100 BIC® Velocity® Gel  2.500 BIC® Slim™  2.800 BIC® Classic 1.400 BIC® Comfort 3® 
  6.400 km de escrita 1.680 km de escrita  4,75 milhões de acendidas 50 anos de barbear 38 anos de barbear 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DO CICLO DE VIDA ( INCLUINDO O USO), A PARTIR DO MÉTODO ECO-INDICATOR 99

  Impacto distribuído  
sobre o ciclo de vida  
(incluindo o uso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Impacto principal Impacto do papel:  Impacto do papel:     Consumo Consumo 
  energia, poluição  energia, poluição     de água  de água  
   das águas das águas 

 Matéria prima 
 Produção 
 Distribuição 
 Descarte

7,98%

86,41%

0,38%
5,23%

11,44%

83,96%

0,20%
4,40%

USO

60%

PRODUTO

40%

USO

87%

PRODUTO

13%

USO

75%

PRODUTO

25%

USO

78%

PRODUTO

22%

24,95%

66,14%

0,24%
8,67%

29,43%

62,97%

0,27%
7,33%

30,61%

55,04%

0,20%
14,16%

5,62%

90,45%

0,27%
3,66%

10,68%

83,98%

0,47%
4,87%

NOSSOS PRODUTOS
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A BIC pretende fazer um uso inteligente 
dos materiais reciclados procedentes de 
matéria prima renovável ou mesmo 
biodegradável?

A BIC monitora de perto a evolução destas 
tecnologias e suas derivações.

A BIC às vezes usa material reciclado. (A 
linha de produtos BIC® EvolutionTM é um 
exemplo). Um uso mais inteligente também 
traz problemas de custo, qualidade e 
disponibilidade. Para começar, estes 
materiais podem implicar em custos 
adicionais significativos. O uso dos mesmos 
torna-se difícil de justificar, face às 
expectativas de nossos consumidores. Além 
disto, embora estes materiais geralmente se 
beneficiem de uma imagem positiva em 
relação ao meio ambiente, a realidade de 
suas vantagens para o meio ambiente não é 
sistemática e precisa ser estudada caso a 
caso.

A BIC prevê o lançamento de produtos 
reusáveis ou renováveis?

Determinados produtos de papelaria BIC® 
(canetas tinteiro, lapiseiras, canetas 
esferográficas, etc.) são recarregáveis. O 
material de recarga é vendido em papelarias 
especializadas ou em supermercados.

Perguntas freqüentes  
de nossos consumidores 

No ano 2000, nos Estados Unidos, a BIC 
montou um Website dedicado à revenda de 
refis no mercado norte-americano (www.
bicrefills.com). Mas no geral, a experiência 
nos parece indicar que a solução de refil não 
tem um grande “appeal” para os 
consumidores de hoje. Além disso, para 
produtos simples como os nossos, um 
modelo recarregável não traz 
necessariamente menor impacto, 
principalmente devido aos custos ambientais 
implicados na distribuição dos refis.

Os produtos BIC® são recicláveis?

Para serem recicláveis, os produtos em seu 
final de vida devem oferecer um potencial 
significativo, em termos de peso e volume, e 
também devem ser fáceis de desmontar, tal 
como os automóveis, vidro, papel e a maioria 
das embalagens. 

Os produtos BIC® não atendem estes 
critérios. São pequenos, e portanto leves, 
desagregados e feitos de diferentes 
materiais, algumas vezes difíceis de 
desmontar, por razões de segurança.

Conseqüentemente, os produtos BIC® 
normalmente não são projetados para serem 
reciclados.

COMENTÁRIOS 
do Sr. Hornung
Diretor de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente

e do Sr.Meynadier
Executivo de Marketing

Ambos da Lyreco, fornecedores mundiais de 
material de escritório e parceiros do Grupo BIC   

A Lyreco é comprometida com um programa de 
desenvolvimento sustentável. Este programa baseia-se 
principalmente no acompanhamento das normas  
ISO 14001, como referência compartilhada e 
comunicável. O programa é também baseado em 
vínculos com fornecedores, que dependem de 
questionários, principalmente concernentes à segurança 
dos produtos e também às condições sociais e 
ambientais nas fábricas. Hoje a Lyreco sente-se feliz  
em ver que a BIC vem aumentando seu compromisso, 
conforme evidenciado por suas comunicações relativas 
a esforços na área geral do desenvolvimento 
sustentável e avaliação do impacto ambiental, 
especialmente de seus instrumentos de escrita. A nova 
brochura da BIC sobre seus produtos e o meio ambiente 
é, neste sentido, uma adição muito bem-vinda. Além 
disto a Lyreco acredita que a ferramenta de ecodesign 
da BIC deverá conduzir a produtos que ofereçam melhor 
performance ambiental, sem necessariamente 
precisarem mudar suas matérias primas.

Para finalizar, a Lyreco precisa definir critérios de 
desempenho mensuráveis, universais e independentes 
para produtos de escrita, a fim de poder responder 
claramente à emergente demanda por parte das 
grandes empresas e administrações governamentais 
por “canetas ecológicas”. A BIC e a Lyreco podem 
trabalhar juntas para desenvolver tais critérios.

OBJETIVOS PARA 2007

>  Praticar sistematicamente  
o ecodesign BIC

>  Comunicar os impactos ambientais  
e as oportunidades de progresso 
para nossos parceiros

>  Continuar com as avaliações  
de P&D sobre novos materiais

>  Integrar ecodesign às embalagens

OBJETIVOS PARA 2006

>  Avaliação do impacto ambiental  
de novos produtos de papelaria

>  Avaliação do impacto ambiental  
de nossos principais produtos 
 

>  Integração de ecodesign em novos 
produtos da categoria “aparelhos  
de barbear”

>  Treinar 100% dos designers  
de produtos de papelaria

>  Embalagens: analisar todas as novas 
embalagens, de acordo com os 
princípios de ecodesign, distribuir 
manuais de ecodesign embalagens  
e treinar os empregados envolvidos

RESULTADOS

>  100% 
Esta medida agora é sistemática

>  100 % 
OS 30 principais produtos que 
respondem por 60% das vendas 
foram avaliados

>  80% 
O objetivo foi repassado  
para 2007

>  100% 

>  20% 
 
 
 

NOSSOS PRODUTOS
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Isqueiros BIC®: segurança  
em primeiro lugar

>  Compromisso 1: Todas as fábricas de isqueiros 
BIC® são plantas de produção certificadas pela 
ISSO 9001. Os isqueiros BIC® atendem ou exce-
dem os requerimentos da norma de segurança 
internacional ISO 9994.

>  Compromisso 2: A BIC é membro ativo de várias 
associações (tal como a Federação Européia de 
Fabricantes de Isqueiro, ISO, BSI, AFNOR) no 
intuito de prover as mais recentes e mais confiá-
veis informações sobre qualidade e segurança a 
seus clientes.

>  Compromisso 3: Cada isqueiro BIC® passa por 
mais de 50 testes isolados de verificação da qua-
lidade. Além disso, a BIC conduz regularmente 
testes de produto de pós-mercado.

>  Compromisso 4: A BIC desenvolve continuamen-
te tecnologias exclusivas para garantir a qualida-
de e segurança de todos os isqueiros, tal como 
uma chama bastante estável e reservatório resis-
tente a testes de queda extremos e temperaturas 
elevadas.

>  Compromisso 5: A BIC possui um processo de 
produção integrada e também projeta e desenvolve 
boa parte de sua própria maquinaria, dominando  
as mais recentes tecnologias de fabricação, desde 
os materiais básicos até o produto embalado.

>  Compromisso 6: Os empregados da BIC são 
orientados por três princípios: Método, Precisão e 
Disciplina Cada empregado das fábricas de 
isqueiros passa quase 25% de seu tempo verifi-
cando a conformidade do produto e a adequada 
operação do equipamento de controle.

>  Compromisso 7: A BIC é compromissada há mais 
de 30 anos com programas de segurança de 
longo prazo sustentáveis.

Redução do impacto das embalagens

Muitos produtos BIC® são vendidos aos consu-
midores sem nenhuma embalagem. 

Na Europa, 42% dos instrumentos de escrita 
BIC® são vendidos aos nossos clientes em caixas 
de 12, 20 ou 50 e oferecidos sem embalagem aos 
consumidores. Da mesma forma, 65% dos isquei-
ros BIC® são vendidos sem embalagem aos consu-
midores. Cerca de 67% de nossos aparelhos de 
barbear são vendidos aos consumidores em lotes 
de 5, 10 ou mais, em saquinhos leves. 

No que tange a outras embalagens, estamos 
continuamente otimizando nossas práticas de 
acordo com os princípios de ecodesign, sem contu-
do, jamais descuidar dos aspectos de proteção e de 
valor agregado de nossos produtos. 

Uma brochura de conscientização foi publicada 
e um programa de treinamento será progressiva-
mente desenvolvido em 2007.

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

O parecer
de Aurore Fandard
Engenheira de Embalagens para a Europa

e Christian Keator
Engenheira de Embalagens para a América do Norte

Por que o Guia de Ecodesign de Embalagens BIC é importante?

A melhor embalagem sustentável só pode ser obtida se todas as funções 
departamentais estiverem familiarizadas com a filosofia do ciclo de vida 
da embalagem e os princípios de desenvolvimento de embalagens.  
Isto permite que uma equipe de projetos possa desenvolver não apenas 
as melhores embalagens ambientais, mas também as de maior  
eficiência em relação ao custo, para ajudar a incrementar as vendas  
e a receita bruta. 

Qual o efeito da redução de embalagens sobre o meio ambiente?

A redução do tamanho da embalagem e da espessura de seu material 
reduzem o peso da embalagem, minimizando a quantidade de materiais 
que entram no fluxo geral de refugos. Isto minimiza a quantidade de 
matérias que de outra forma precisariam ser reciclados, reutilizados, 
compostos ou incinerados para energia renovada.

Como vocês lidam com os clientes, com relação à redução de 
embalagens?

O Guia de Ecodesign de Embalagens pode beneficiar os clientes ao criar 
tamanhos de embalagem mais eficientes, que ajudem a reduzir os custos 
com transporte e também com o manuseio e armazenagem de estoques. 
Além disso, embalagens menores permitem que o cliente aumente  
o número de embalagem por cabide ou por estante, oferecendo também 
a oportunidade de reavaliar a quantidade de caixas de embarque,  
para a máxima eficiência da cadeia de abastecimento.

NOSSOS PRODUTOS
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Fabricas BIC ao redor do mundo
PAPELARIA PRODUTOS CORRETORES ISQUEIROS APARELHOS DE BARBEAR

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

O parecer 
de Mark Sullivan, 
Carlos Paiva e Eric Bloche
Gerentes de Programa  
de AS&S do Grupo BIC

Nossas iniciativas são bastante apropriadas para 
nossos negócios e têm o suporte da alta gerência. 
Isto dá a oportunidade de envolver verdadeiramente 
nossos empregados e todas nossas áreas – e não 
apenas os engenheiros ambientais – no 
aprimoramento e na manutenção de nosso 
desempenho baseado em AS&S (Ambiente,  
Saúde e Segurança).

OBJETIVOS PARA 2007

>  Concluir a implementação dos 
sistemas de gestão do Ambiente, 
Saúde e Segurança

>  Conduzir um estudo Bilan Carbone® 
na BIC da Amazônia

OBJETIVOS PARA 2006

>  Início da Implementação Mundial  
do Sistema de Gestão Ambiental

>  Início da Implementação Mundial  
do Sistema de Gestão da Saúde  
e Segurança

RESULTADOS

>  78% completo 
Meta: final de 2007

>  73% 
Meta: final de 2007 

NOSSAS FÁBRICAS

Nossas fábricas:
Seguras e Limpas

Fábrica da BIC em Manaus (Brasil) 
No meio da Amazônia
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Como as fábricas BIC protegem o 
meio ambiente

A abordagem geral da BIC à proteção ambiental é 
delineada em nosso documento intitulado “Política de 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo BIC”, 
assinado em abril de 2005 por Bruno Bich, Presidente 
da BIC.

Entre outros componentes, esta política obriga 
todas as fábricas BIC a implementarem sistemas de 
gestão ambiental. O Grupo BIC preparou uma série de 
requerimentos detalhados para um sistema de gestão 
que atenda as necessidades especificas de nossas 
fábricas, mas que seja propositalmente projetado 
para a obtenção de um contínuo aprimoramento do 
desempenho ambiental. A BIC também desenvolveu 
um programa formal de orientação para dar assistên-
cia a qualquer fábrica que não tenha presentemente 
um sistema de gestão, visando assim uma bem suce-
dia implementação de tal programa. 

A certificação ISO 14000 não é sistematicamente 
implementada no Grupo como um todo, mas sim em 
fábricas selecionadas que tenham escolhido esta 
forma de progredir. Contudo, não promovemos nem 
proibimos o uso desta certificação.

Em 2006, a BIC iniciou a implementação mundial 
de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) nas fábricas 
BIC, após o refinamento de instalações piloto. A 
implementação geral dos SGAs é estimada como 78% 
concluída, com a meta de total atendimento marcada 
para dezembro de 2007. As fábricas BIC estão se 
dedicando a mais de 150 projetos de aprimoramento 
ambiental em 2007. 

Prevenção da Poluição 
Manutenção de um programa coordenado 
em cada instalação BIC para facilitar a 
identificação e avaliação dos impactos 
ambientais de nossas operações e 
produtos, e tomada de ações orientadas a 
minimizar tais impactos.

Prevenção de Riscos
Operação e manutenção de nossas 
instalações para prevenção, ou ao menos 
minimização de riscos à saúde e à 
segurança de nossos empregados, 
subcontratados e comunidades 
circunvizinhas.

Conformidade às 
Regulamentações

Atender diligentemente todas as 
regulamentações locais concernentes a 
meio ambiente e segurança.

Contínuo Aprimoramento
Integração de sistemas de gestão de AS&S 
em nossas operações diárias, de forma a 
manter o compromisso e proporcionar um 
contínuo aprimoramento.

Conscientização e 
Envolvimento

Manter a consciência e o envolvimento de 
nossos empregados e outros investidores 
em nossos esforços de aprimoramento. 
Comunicar nossa performance em AS&S 
para todos os investidores.

Extrato
da “Política de Meio 
Ambiente, Saúde e 
Segurança da BIC” 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DO GRUPO BIC

> Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
>  Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança – 

suporte
> Requerimentos para um sistema de gestão ambiental
>  Requerimentos para um sistema de gestão da saúde 

e segurança

NOSSAS FÁBRICAS

Veja na íntegra a nossa política de Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança no endereço: 
www.bicworld.com

A maior fábrica de aparelhos de 
barbear do Grupo BIC, na Grécia
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Resíduos nocivos
Tivemos um aumento de 8,7% no total de 
resíduos nocivos gerados por tonelada 
produzida, entre 2005 e 2006, devido a duas 
situações extraordinárias, em 2006. A 
primeira foi o encerramento das operações 
de galvanização e da correspondente área de 
tratamento de resíduos, em nossa fábrica 
Sheaffer (EUA). 
Este encerramento resultou numa 
significativa quantidade de resíduos de uma 
descontaminação de equipamentos em larga 
escala e remoção de todos os produtos 
químicos nocivos.

A segunda situação foi um aumento 
mensurável na produção de produtos 
químicos específicos em nossa fábrica BIMA 
(França), destinados para uma companhia 
química externa ao Grupo BIC. 
Esta atividade especifica foi responsável por 
98% da produção de resíduos nocivos na 
BIMA. 
Excluindo estas duas fábricas, o total de 
resíduos nocivos gerados por tonelada de 
produção diminuiu 2,4% entre 2005 e 2006.

As fábricas BIC continuaram a fazer 
aprimoramentos na gestão de resíduos 
nocivos. Num exemplo, a BIC Violex (Grécia) 
obteve uma redução de 90% na geração de 
lodo de retifica, aprimorando um sistema de 
óleo de circuito fechado. Em outro exemplo, a 
BIC Graphic Europe (Espanha) reduziu a 
geração de papel contaminado em 40%, 
usando mais papel absorvente no processo de 
limpeza das telas de impressão a tinta.

Resíduos não-nocivos
Em 2006, tivemos um aumento de 8% na 
geração de resíduos não-nocivos, ajustado à 
produção. O aumento é atribuído a uma 
consolidação e reorganização da capacidade 
de produção global concluída em 2006, 
principalmente para produtos de papelaria. 
Esta iniciativa resultou na transferência de 
equipamentos entre companhias e 
fechamento de vários prédios na BIC 
Corporation (EUA), Milford.

A disposição dos equipamentos obsoletos, 
ferragens e outros materiais causaram um 
grande aumento repentino de resíduos 
metálicos, que foram separados e 
processados para reciclagem. 
Excluindo-se esta fábrica, a produção de 
resíduos não nocivos foi estável, entre 2005 e 
2006.

Diversos esforços de aprimoramento foram 
orientados para resíduos não nocivos. 
Exemplos das iniciativas de 2006 incluem: um 
processo para recuperação de “pó de serra” 
plástico, a partir da fabricação de lápis BIC® 
Evolution™ na BIC Boulogne (França); e 
iniciativa de treinamento de empregados para 
redução de canetas refugadas na BIC Graphic
Europe (Espanha).

Consumo de recursos hídricos
A eficiência no uso da água, no Grupo BIC, 
representada pelo consumo de água por 
tonelada produzida, foi aprimorado em 5,6%, 
entre 2005 e 2006. Isto é principalmente 
devido à redução do consumo nas nossas 
duas fábricas com maior consumo de água. 
Sheaffer (EUA) passou por um downsizing de 
operações, com conseqüente redução do 
consumo.A fábrica de aparelhos de barbear 
BIC (França) concluiu uma auditoria sobre 
seus sistemas hídricos, para otimização do 
uso da água.

A fábrica de aparelhos de barbear BIC 
alcançou um aprimoramento de 22% na 
eficiência do uso de água.
Estas duas fábricas representam 87% do 
consumo total de água do Grupo BIC, 
principalmente para processos e 
resfriamento de instalações, e desta forma 
estes resultados exercem um significativo 
impacto sobre o consumo do Grupo BIC. 
A maioria das instalações BIC obteve 
significativos aprimoramentos na eficiência 
de uso da água, como resultado direto de 
programas implementados para redução do 
consumo de água.

Exemplos das iniciativas de 2006 incluem:
monitoração semanal do consumo de água na 
BIC Ecriture 2000 (França); e a instalação de 
uma rede de água reciclada na BIC No Sabe 
Fallar (México), que coleta água servida de 
uma torre de resfriamento e de outros usos. 
Após o tratamento, esta água é reutilizada no 
sistema sanitário, proporcionando assim uma 
redução de 15% no consumo de água.

Consumo de recursos de energia, 
incluindo, quando aplicável, 
medidas para aprimorar a eficiência 
energética e o uso de fontes de 
energia renovável
O Grupo BIC obteve uma redução de 13% no 
consumo de energia por tonelada produzida, 
desde 2003.
Alguns exemplos de iniciativas das fábricas 
em 2006 para redução do consumo de energia 
incluem:
redução de 2,8% no consumo de eletricidade 
por unidade de produção, em resultado de 
reduções no uso de ar comprimido na BIC 
Equador (Equador); redução de 45.000 kWh
de eletricidade, obtida através de uma 
auditoria dos sistemas de ar comprimido feita 
na BIC Graphic EUA (EUA).

Consumo de matéria-prima
Temos o compromisso de otimizar a 
quantidade de matéria-prima necessária para 
fabricar e vender nossos produtos. Em 2005, 
iniciamos um método de ecodesign para 
produtos de papelaria. Possuímos uma 
abordagem preventiva que nos permite 
integrar preocupações ambientais, 
começando no estágio de projeto do produto.
Sempre que viável, nossas equipes de P&D 
exploram cenários alternativos para 
minimizar o impacto ambiental, variando para 
isto os materiais usados, os processos de 
produção, os locais de fabricação, ou então 
otimizando o perfil do produto. 

Como resultado, as canetas BIC® que 
oferecem diversas opções de desenho serão 
ecodesenhadas através deste processo.
Paralelamente, as fábricas vêm trabalhando 
em programas orientados para a redução da 
quantidade de matéria-prima, ou na 
substituição de materiais virgens por 
materiais reciclados, conquanto mantendo 
nosso compromisso absoluto com a 
qualidade e segurança dos produtos BIC®. 
Exemplos das iniciativas de 2006 incluem: a 
descoberta de uma nova fonte de plástico 
reciclado para aumentar o percentual de 
materiais reciclados nos lápis BIC® 
Evolution™ da BIC Boulogne (França); o 
redesenho da tampa da BIC® Cristal®, para 
reduzir o consumo de material de tampa em 
30%, na BIC Amazônia (Brasil).

CONSUMO ANUAL DE ÁGUA  
AJUSTADO À PRODUÇÃO 
GRUPO BIC
Metro cúbico por tonelada

CONSUMO ANUAL DE ENERGIA  
AJUSTADO À PRODUÇÃO 
GRUPO BIC
Giga joules por tonelada

PRODUÇÃO ANUAL DE RESÍDUOS  
NOCIVOS AJUSTADA À PRODUÇÃO 
GRUPO BIC
Tonelada por tonelada

PRODUÇÃO ANUAL DE RESÍDUOS  
NÃO NOCIVOS, AJUSTADA À PRODUÇÃO 
GRUPO BIC
Tonelada por tonelada

2003 2004 2005

0,1637 0,1678 0,1548

Performance

NOSSAS FÁBRICAS

2003 2004 2005

18,17
16,39 15,99

2006

15,74

2003 2004 2005

48,7
42,7

37,6

2006

35,5

2003 2004 2005

0,0365
0,0333 0,0309

2006

0,0336

2006

0,1672
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TRATAMENTO DE RESÍDUOS  
NOCIVOS – 2006 
GRUPO BIC
% do total expresso em toneladas

TRATAMENTO DE RESÍDUOS  
NÃO NOCIVOS – 2006 
GRUPO BIC
% do total expresso em toneladas

INCINERADOS  
COM RECUPERAÇÃO  
DE ENERGIA

44%
ENTERRADOS

9%

RECICLADOS

13%
OUTROS TRATAMENTOS/

DESCARTE(1)

34%

INCINERADOS  
COM RECUPERAÇÃO 

DE ENERGIA

4%

ENTERRADOS

35%

RECICLADOS

60%

OUTROS TRATAMENTOS/ 
DESCARTE (1)

1%

Emissões diretas  
de gases de estufa  
Em 2006, o Grupo BIC quantificou as 
emissões diretas de gases de estufa a 
partir de suas fábricas. Estas emissões 
são do Dióxido de Carbono (CO2) 
resultante da combustão de combustíveis 
fosseis, principalmente gás natural e óleo 
combustível, por parte das fábricas. Estes 
combustíveis são principalmente usados 
para aquecer os edifícios. A emissão total 
de gás de estufa foi estimada num 
equivalente a 13.000 toneladas de CO2 
(Conforme a metodologia ADEME, Bilan 
Carbone®, Junho de 2006).

EM Verberie, França, fica a fábrica de 
aparelhos de barbear BIC® local de produção 
dos aparelhos de barbear BIC® Classic e 
BIC® Comfort 2/Twin Plus. A fábrica avaliou 
suas emissões de gás de estufa (Greenhouse 
Gas, ou GHG), em suas 2005 atividades. 
A fábrica de aparelhos de barbear BIC 
utilizou o método Bilan Carbone®, fornecido 
pela ADEME, uma agência ambiental 
nacional francesa. O método Bilan Carbone® 
é compatível com normas internacionais, tais 
como a ISO 14064 e o GHG Protocol. 
Emissões diretas e indiretas de gases de 
estufa foram avaliadas:

>  Emissões diretas: GHG fisicamente 
emitido por atividades locais das fábricas 
de aparelhos de barbear BIC, tais como 
emissões GHG de combustível fóssil ou 
consumo de gás natural.

> Emissões indiretas: GHG fisicamente 
emitido em qualquer parte, mas resultante 
de atividades das quais a fábrica de 
aparelhos de barbear BIC depende, tal como 
emissões GHG a partir de usinas de força que 
fornecem a eletricidade para a fábrica de 
aparelhos de barbear BIC ou emissões 
causadas por terceiros, em atividades de 
transporte de aparelhos de barbear feitos 
pela fábrica de aparelhos de barbear BIC.

Principais descobertas do estudo BIC:

1) O volume de emissões de GHG diretas 
(locais) da fábrica de aparelhos de barbear 
BIC é pequena, comparada às fontes 
indiretas.

2) A vasta maioria das emissões de GHG 
indiretas, ou seja, fisicamente emitidas fora 
da fábrica BIC, são devidas a: 
>  produção de matéria prima (produtos que 

entram),
> produção de eletricidade.

Este estudo confirma a necessidade de um 
contínuo enfoque na redução do consumo de 
energia e de materiais.

Avaliação
das emissões  
de gás de  
estufa  
de uma  
fábrica

USO DE ENERGIA 
DENTRO DA  
COMPANHIA

10,05%

FRETES

9,21%

BENS  
DO IMOBILIZADO

1,71%
MATERIAL COMPRADO

48,92%

EMISSÕES DE 
PROCESSO DENTRO DA 
COMPANHIA

2,45%

RESÍDUOS DIRETOS

0,89%

VIAGENS DE 
PASSAGEIROS

3,38%

ANÁLISE  
DAS EMISSÕES  

DE GHG

RESÍDUOS DE 
EMBALAGEM

13,57%

DESCARTE FINAL

9,82%

O parecer 
de John Dimas,
 Gerente Industrial da fábrica de aparelhos  
de barbear BIC, na França  

A fabrica de aparelhos de barbear BIC é 
comprometida com o esforço do Grupo BIC no 
sentido de aprimorar continuamente a 
sustentabilidade de nossas operações. O método 
Bilan Carbone® (usado em nosso estudo sobre 
emissões de GHG) ajudou nossa equipe de projeto 
(liderada por H. Durussel, gerente de AS&S da 
fábrica de aparelhos de barbear BIC.) a entender 
melhor os impactos ambientais da fábrica, em 
termos de emissões de GHG, e também a aprimorar 
nosso plano de ação existente, à luz destas 
descobertas. Os resultados detalhados do estudo 
irão ser de ajuda numa iniciativa energética que terá 
início no começo de 2006, em conjunto com a equipe 
de desenvolvimento sustentável do Grupo BIC, a 
Gerência de Compras e nosso provedor de eletricidade. 
O objetivo geral é reduzir o consumo de energia da 
fábrica de aparelhos de barbear BIC e 
conseqüentemente reduzir as emissões de GHG.

NOSSAS FÁBRICAS

(1)  “Outros tratamentos/Descarte” representam todas  
as outras formas de tratamento de resíduos incluindo  
a incineração sem recuperação da energia.
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Assegurando a Saúde e Segurança de 
seus trabalhadores e vizinhos

A política de Meio Ambiente, Saúde Segurança 
do Grupo BIC contém um compromisso simples, 
mas de longo alcance, para “operar e manter nos-
sas instalações de forma a prevenir ou ao menos 
minimizar riscos para a saúde e a segurança de 
nossos empregados, subcontratados e as comuni-
dades circunvizinhas.” Nosso esforço contínuo 
para cumprir com este compromisso é parte da 
forma como fazemos negócios. 

As fábricas BIC vêm há muito usando uma gran-
de variedade de métodos, que variam da observa-
ção do empregado pelo par, até complexos estudos 
de riscos e operabilidade, para identificar e avaliar 
potenciais riscos para a saúde e segurança, 
Quaisquer riscos significativos são então controla-
dos por meio de ações preventivas, incluindo o 
treinamento de empregados e reengenharia. 

A BIC tem o compromisso de formalizar estes 
esforços através de sistemas de gestão da Saúde e 
Segurança, projetados para ajudar a manter e apri-
morar nossos excepcionais registros de saúde e 
segurança. Uma série de requerimentos do Grupo 
BIC e um programa de orientação sobre Como 
Fazer estão sendo usados por nossas fábricas para 
projetar e implementar sistemas de gestão da 
Saúde Segurança em cada instalação BIC. 
Acreditamos que um sistema de gestão adequada-
mente orientado, mas localmente desenvolvido é 
mais apropriado para lidar com os riscos locais à 
saúde e segurança de cada fábrica.

As fábricas BIC começaram a implementação 
dos Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança em 
2006. O progresso Global acha-se estimado como 
73% concluído, com meta para conclusão total em 
Dezembro de 2007.

 
TAXA DE SEVERIDADE: NÚMERO DE DIAS DE CALENDÁRIO PERDIDOS EM 
RESULTADO DE ACIDENTES, EM MILHARES DE HORAS TRABALHADAS 

 2004   2005   2006

TODAS AS 
CATEGORIAS

0,33
0,28

0,34 0,34

0,21

PAPELARIA

0,32

ISQUEIROS

0,35

APARELHOS  
DE BARBEAR

0,31

0,10

0,36

GRÁFICOS

0,28

0,38

0,21
0,25

0,18

TAXA DE INCIDÊNCIA: NÚMERO DE ACIDENTES LEVANDO A PERDA 
DE TEMPO, POR MILHÕES DE HORAS TRABALHADAS  

TODAS AS 
CATEGORIAS

13,5
11,0

13,3

6,5

15,3

PAPELARIA

15,2

ISQUEIROS

6,6 

APARELHOS  
DE BARBEAR

18,1

5,7

12,7

GRÁFICOS

10,7 11,5 12,4

7,5

10,6

 2004    2005   2006

O parecer 
de Mark Sullivan, Carlos Paiva e Eric Bloche,
Gerentes de Programa AS&S para o Grupo BIC 

Nosso programa de desenvolvimento sustentável goza de grande sucesso  
e a cada dia ganha a aceitação de mais e mais empregados, enquanto 
caminhamos na direção dos 100% de conscientização e envolvimento.

Performance

NOSSAS FÁBRICAS
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A BIC tem consciência dos requerimentos 
ambientais de transporte, particularmente em ter-
mos de mudança climática. Por isto possui diver-
sos projetos orientados para a otimização das 
operações de transporte, de formas a reduzir tanto 
os custos quanto as emissões de gás de estufa 
(GHG). 

Aplicação de desenvolvimento  
sustentável a operações logísticas

No que tange a expedição, o Grupo BIC sempre pro-
curou o melhor equilíbrio entre custos e qualidade de 
entrega a seus clientes. 

Hoje, no que diz respeito a operações de transporte, 
a BIC enfrenta aumentos do preço de gasolina, falta de 
motoristas na Europa e crescentes requerimentos dos 
consumidores.

Nossas operações  
de transporte

O parecer 
de Bénédicte Cusinberche,
Gerente da Cadeia de Abastecimento 
para a Europa, Oriente Médio e África  

Face aos riscos para o planeta, todos têm 
a obrigação de reduzir a emissão de gases 
de estufa. Reduzir estas emissões é 
também perfeitamente compatível com 
uma redução de custos.

NOSSAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

O Grupo BIC também reconhece que o setor de 
transportes é responsável por um quarto das emissões 
de gases de estufa e que isto levou o Grupo a repensar 
sua estratégia de transporte: 
>  Na verdade o Grupo BIC já reduziu sues atuais e 

futuros custos de expedição promovendo um maior 
envolvimento de seus fornecedores logísticos:

  •  O desenvolvimento sustentável é agora siste-
maticamente abordado nas reuniões de traba-
lho com agentes de expedição. O desempenho 
ambiental e visão destes agentes influencia 
fortemente a respectiva conquista de um con-
trato com a BIC.

  •  O desenvolvimento sustentável é também tra-
balhado internamente entre os diversos depar-
tamentos relacionados. O objetivo é repensar o 
fluxo de logística, de forma a reduzir o número 
de quilômetros e corridas sem carga.

>  Além disso, as emissões de GHG dos principais 
fluxos logísticos vem sendo dimensionadas a fim 
de definir as ações prioritárias. Os indicadores 
de emissão de GHG serão integrados ao sistema 
de informações de logística do Grupo BIC em 
2007. 

  A estratégia de transporte do Grupo passou por 
um teste piloto na Europa. Os ensinamentos 
tirados deste teste foram então disseminados 
através do Grupo todo, de acordo com as neces-
sidades de cada região de vendas. 

Nas rotas entre a França e a Espanha, e entre a 

França e Itália, o Grupo BIC usou por muitos 

anos os serviços de transporte ferroviário de 

carga de um dos raros fornecedores nesta área. 

Em 2006, uma qualidade de serviço inaceitável, 

problemas de flexibilidade e custos levaram a 

BIC a deixar de trabalhar com este fornecedor.

Hoje em dia, o serviço de transporte ferroviário 

de carga ainda é utilizado para distribuição no 

sul da França, por correio expresso. 

 “ Infelizmente, longe de ser aprimorado, o 
transporte ferroviário de carga na França 
torna-se cada vez mais problemático. 
Notadamente isto é devido à falta de suporte 
técnico por parte do fornecedor.”

Stéphane Recchia,  
Gerente de Importação, Exportação  
e Transporte da BIC
Europa, Oriente Médio e África

Intermodalidade
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Escopo e premissas do estudo
>  Produtos expedidos para a Europa, deixando a Europa e 

percorrendo a Europa no ano de 2005.
>  A taxa de carga dos caminhões é a taxa média estabelecida 

pela ADEME, exceto em poucos casos onde a taxa foi 
otimizada.

As emissões estimadas levam em consideração o conjunto 
completo de parâmetros: emissões ascendentes para veículos e 
emissões devidas a outras causas que não o consumo de 
combustível para aviões.

PRINCIPAIS DESCOBERTAS DO ESTUDO PARA O GRUPO BIC:

> O transporte marítimo de cargas é o modo mais 

amplamente usado, representando 88% do frete em  

t.km. Além disso, este modo de transporte é o que 

menos emite gases de estufa por t.km.

> O transporte aéreo de cargas representa apenas 3% 

do frete em t.km. De modo inverso, o transporte 

aéreo de cargas é um significativo produtor de gases 

de estufa e é responsável pela maior parte das 

emissões de GHG do estudo (59%).

> Por fim, embora o transporte rodoviário represente 

a maior parte dos fluxos estudados, as distancias 

viajadas são, apesar disso, mais curtas do que as do 

transporte marítimo ou aéreo. Em suma, o transporte 

rodoviário sozinho representa 9% do frete em t.km e 

13% das emissões de GHG.

TERRA

9%

MAR

88%

AR

3%

CARGA EM T.KM

TERRA

13%

EMISSOõES DE GHG
AR

59%
MAR

28%

Estágio 1

Um caminhão com reboque de trator vazio deixa o armazém 
Norbert Dentressangle e dirige-se à fábrica de aparelhos de 
barbear BIC em Verberie, França.

Estágio 2

A fábrica de aparelhos de barbear BIC carrega totalmente o 
reboque com aparelhos de barbear. O caminhão parte para 
Château-Thierry, França.

Estágio 3

O caminhão deixa seu reboque carregado no armazém da BIC, em 
Château-Thierry. O armazém descarrega o reboque e organiza as 
entregas. O reboque será carregado durante o dia com entregas 
para o Reino Unido e para a Irlanda, no dia seguinte.

Estágio 4

O caminhão de reboque imediatamente pega um reboque 
preparado no dia anterior (ver estágio 3), carregado de produtos 
BIC®, destinado a entregas no Reino Unido e na Irlanda, pelo 
expedidor, Norbert Dentressangle. Este caminhão deixa Verberie, 
em direção aos armazéns Norbert Dentressangle, que irão 
organizar as entregas para o Reino Unido e para a Irlanda.

Assim, completa-se o circuito perfeito para o caminhão e seus 
dois reboques: Zero corridas sem carga

.

Circuito fechado 
entre a fábrica Verberie e o 
armazém Château-Thierry

NOSSAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

(1)  t.km ou toneladas x quilômetros: quantidade de material expedido em toneladas, 
multiplicado pela distância de transporte deste material, em quilômetros.

Medição das emissões de gás de  
estufa nas operações de transporte 
na Europa

Em 2006, uma agência de consultoria independente 
estimou as emissões de gás de estufa nas operações 
de transporte européias, em 2005. O método Bilan 
Carbone®îï da ADEME – compatível com as normas 
internacionais, GHG Protocol e ISO 14064 – foi usado.

Para a BIC, estas emissões de CO2 são “indiretas” – 
A BIC é a contratante, mas os serviços de transporte 
em si são providos por uma firma externa.

Medição
Transporte de carga na Europa 
em t.km(1) e as emissões de gás 
de estufa associadas

(1)  O método “Bilan Carbone®” fornecido pela ADEME, é compatível com normas 
internacionais, tal como a ISO 14064 e o GHG Protocol.
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 COMENTÁRIOS
 de Jean Pascal Meunier
  Diretor de Área da Norbert Dentressangle,  

uma das empresas européias lideres no  
fornecimento de logística, parceira do Grupo BIC   

Trabalhamos em parceria com a BIC em numerosas rotas da Europa. 
Experimentamos e projetamos estruturas para transporte otimizado.  
Nossa meta comum é “zero quilômetros sem carga”.

Este objetivo já foi alcançado em rotas entre o armazém na França  
e o Reino Unido. O mesmo para viagens entre a Eslováquia e a França, 
caminhões completamente carregados com pallets na ida, e carregados  
em dois níveis na volta, graças aos double decks dos reboques.

Em 2007, continuaremos com nossa colaboração, otimizando fluxos  
entre as fábricas francesas e os armazéns, definindo indicadores  
de performance ambiental, e até mesmo propondo aprimoramentos 
tecnológicos para a frota da Norbert Dentressangle dedicada à BIC,  
incluindo pneus “verdes”, conformidade da frota à norma Euro 4,  
e outros pontos.

OBJETIVOS PARA 2007

>  Otimizar ou encontrar soluções de transporte alternativas a fim de 
reduzir as emissões de GHG sem sacrificar a qualidade do serviço 
prestado a nossos clientes

>  Trabalhar em parceria com provedores de serviços de logística para 
reduzir as emissões GHG

>  Reduzir o uso de transporte de carga aéreo

>  Atualizar as medições de emissão de GHG na Europa

>  Medir as emissões de GHG na América do Norte e na América Latina

OBJETIVOS PARA 2006

>  Medir nossa emissão de gás de 
estufa, dentro de nossa cadeia de 
transporte européia

RESULTADOS

>  100% 
 

NOSSAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE
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Valores BIC no coração de cada  
relacionamento, de cada compromisso

Desde seu início, a marca BIC® firmou-se nos valores da ética, responsabilidade, 
simplicidade e engenhosidade. Foram estes os valores que impulsionaram todos os 
investidores da Companhia. Isto inclui todos os clientes e consumidores que a BIC 
atende com respeito e eficiência no mundo todo, e também seus empregados, que 
são os guias em sua busca por desenvolvimento profissional e pessoal.

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

Nossos empregados

Nossos subcontratados

Nossos clientes

Nossas comunidades
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Honrar o passado, 
inventar o futuro

A cada dois anos a BIC conduz uma pesquisa 
interna relativa a seus valores. 

Em 2005 a BIC lançou esta iniciativa, seguindo a 
atualização de sua “Visão e Valores”. 

Isto levou a consideráveis esforços de comuni-
cação e treinamento em toda a Companhia:
>  140 reuniões de “valores em ação” foram con-

duzidas por 200 embaixadores em 60 locais BIC, 
abrangendo mais de 7.300 empregados da BIC 
(97% do público alvo).

>  13.000 folhetos foram traduzidos em 16 idio-
mas, e 4.600 pôsteres e 15.000 cartões foram 
disseminados.

>  Os funcionários da BIC tiveram a oportunidade 
de ouvir os membros da Equipe de Liderança 
durante uma apresentação em vídeo dos valo-
res BIC, exibido em cada local. Os funcionários 
da BIC participaram ativamente no processo e 
foram convidados a expressar suas opiniões. 
Planos de ação locais foram criados e foram/
estão sendo implementados.

>  Quando inquiridos acerca dos valores BIC no 
trabalho, 75% dos entrevistados concordaram 
que os valores BIC são efetivamente aplicados 
na BIC (ou seja, não existe nenhuma lacuna 
entre os valores estabelecidos e o que realmen-
te ocorre no trabalho). O valor da simplicidade 
foi identificado como primordial para o aprimo-
ramento.

>  Em conseqüência dos valores de “avaliação”, 
um treinamento específico foi estabelecido para 
ajudar os empregados da BIC do mundo todo a 
entender os valores BIC e para servir de guia 
para a incorporação destes valores ao local de 
trabalho. Também será disponibilizado um trei-
namento para gerentes e empregados que pos-
sam ter identificado lacunas relativas a alguns 
destes valores em suas equipes.

HONRAR O PASSADO… INVENTAR O FUTURO

À esquerda:

Voluntários BIC  
de Manaus (Brasil)  
participam no mutirão  
de limpeza da margem  
do rio.
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OBJETIVOS PARA 2007

>  Implementar a avaliação de valores BIC a cada 2 anos; 
próximo sumário: Dezembro de 2007

>  Continuação do programa “Ações Verdes no Trabalho” 
(Nos gestes verts au travail) nas unidades francesas; 
lançar o programa mundialmente

>  Aumentar a conscientização entre os funcionários 
BIC com relação ao programa de desenvolvimento 
sustentável da BIC

>  Treinar os gerentes com relação aos tópicos de 
desenvolvimento sustentável e conquistas do programa 
de desenvolvimento sustentável da BIC

>  Concluir o processo de auto-avaliação de 17 fábricas  
da BIC

Nossos empregados
Desenvolvimento individual  
e treinamento para um futuro 
compartilhado

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

O parecer 
de François Eyssette
Recursos Humanos do Grupo

Nossos empregados demonstraram forte 
motivação no suporte a ações da BIC em prol do 
meio ambiente. Diferentes estudos de impactos 
dos produtos animaram e entusiasmaram 
nossos empregados.

O desenvolvimento sustentável tornou-se um 
tema principal dos Recursos Humanos, que foi 
integrado aos nossos processos de 
recrutamento, de desenvolvimento pessoal,  
de treinamento e de comunicações internas.

A BIC assume sua responsabilidade para com os 

empregados, através de:

>  Fortes valores promovidos e implementados  

por todo o Grupo

>  Treinamento e desenvolvimento de seus funcionários, 

assim como suas competências e sua empregabilidade

> Claro estabelecimento de diretrizes antidiscriminatórias

> Salários justos

> Cuidados com seus empregados

OBJETIVOS PARA 2006

>  Implementação e acompanhamento de ações 
para aprimoramento de valores

>  Implementação em Milford (USA) de um 
plano de ação relativo ao comprometimento 
de funcionários

>  Implementação de uma pesquisa de opiniões 
de empregados sobre a aderência aos 
valores BIC 

>  Aprimorar a qualidade de análises e planos 
de desenvolvimento para gerentes (planos 
personalizados, práticos e motivacionais): 
integração de Visão e Valores aos planos 
de desenvolvimento individual e revisões 
anuais, mais a definição de cargos para cada 
competência

>  Progressivamente estender o treinamento 
e os planos de desenvolvimento para 
empregados de nível não gerencial

>  Contínuo aprimoramento: otimização para 
clareza de relatórios, baseado em feedback 
de especialistas (analistas não financeiros, 
outros investidores)

>  Refinamento dos processos de auto-
avaliação e condução de 3 auto-avaliações 
em 2006 

RESULTADOS

>  100% 

> 100% 
 

>  Objetivo modificado: a pesquisa 
de opiniões será feita a cada  
2 anos. O próximo sumário está 
marcado para Dezembro de 2007

> 100% 
 
 
 
 
 

> 50% 
 

> 100% 
 
 

>  Auto-avaliações concluídas  
em 4 plantas piloto(Espanha, 
Brasil, África do Sul e BIC 
Graphic nos EUA)

NOSSOS EMPREGADOS
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Treinamento e desenvolvimento

Para a BIC, o treinamento e o desenvolvimento de 
pessoas assegura:
>  a disseminação da cultura e valores BIC ao longo 

da Companhia;
>  aprimoramento operacional das equipes e seus 

gerentes;
>  identificação e desenvolvimento de competências 

para futuros líderes BIC.
Estes objetivos podem ser atingidos por meio do 
envolvimento ativo dos gerentes gerais e operacio-
nais junto ao processo de “Desenvolvimento 
Humano” e através da Universidade BIC.

Treinamento gerencial:  
aprimoramento da eficiência das 
operações da BIC e dos gerentes  
por meio da Universidade BIC

A Universidade BIC, a unidade corporativa de trei-
namento e desenvolvimento criada em 1998, destina-
se a desenvolver fortes competências de liderança, 
em linha com os valores BIC, para facilitar um traba-
lho de equipe mais eficiente entre as regiões geográ-
ficas e funções, trazendo também ferramentas 
gerenciais e técnicas para dar suporte aos negócios 
da BIC (ver abaixo). O programa da Universidade BIC 
oferece treinamento no local em três continentes, 
em base global e base local.

Em 2006, foi oferecido 15.723 dias de treinamento 
(+ 20% comparado a 2005), em sete áreas principais 
(ver diagrama).

Desenvolvimento Humano:  
criando e desenvolvendo os lideres 
BIC de amanhã 

A BIC favorece fortemente o desenvolvimento de 
talentos e competências de seus empregados, 
através de promoções internas (82% dos cargos 
nos três níveis do staff gerencial são preenchidos 
com pessoal interno), com particular atenção a 
empregados de “alto potencial”, vitais para o 
desenvolvimento da Companhia. Em 2006, um pro-
cesso especial foi lançado para identificar os recur-
sos críticos ou alta expertise de funcionários-chave 
da BIC, com um plano especifico para retenção de 
tal conhecimento. De forma semelhante, um novo 
plano de desenvolvimento individual foi posto em 
ação, focado em valores e competências dos 
empregados, no intuito de aumentar o desempe-
nho e a empregabilidade dos mesmos a curto 
prazo.

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

>  15.723 dias de treinamento durante o ano

>  Participação em 17.835 treinamentos internos 

durante o ano

CULTURA BIC

5.674

TREINAMENTO 
TÉCNICO

59.459

TI

6.737

IDIOMAS

16.834

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

12.746

ENTENDIMENTO 
DOS NEGÓCIOS

13.976

GERÊNCIA

10.350

TEMAS DE 
TREINAMENTO 

(em número de horas de 
treinamento dispensadas)

NÚMERO  
DE DIAS DE TREINAMENTO

2005 2006

13.035
15.723

2004

10.306

2004 2005

20%

80%

18%

82%

NÚMERO DE EMPREGADOS 
POR ATIVIDADE DE NEGÓCIO (INDICADORES DE RH)

2003 2004 2005 2006

8.706 8.650 8.474

1.682

1.660

5.364

1.677

1.654

5.319

1.671

1.586

5.217

8.513

1.742

1.546

5.225

  Departamento de Logística, Marketing e Administração  
  Força de Vendas e Atendimento ao Cliente 
  Produção e P&D 

2006

18%

82%

TAXA DE PROMOÇÕES INTERNAS 
ENTRE GERENTES

  Recrutamento externo 
  Promoção interna

NOSSOS EMPREGADOS

Universidade BIC
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Anti-discriminação

A BIC é uma empresa francesa com presença 
mundial, possuindo empregados em mais de 47 
países. Sua Equipe de Liderança engloba quatro 
diferentes nacionalidades. Empregados represen-
tativos de mais de 18 diferentes nacionalidades 
trabalham juntos em sua matriz, em Clichy, 
França.

O Grupo BIC se beneficia da diversidade, e nele 
é formalmente proibido o uso de qualquer critério 
discriminatório, tal como origem étnica, religião, 
gênero ou idade.

Políticas anti-assédio e anti-discriminação 
são administradas e aplicadas nos 
escritórios. Como parte do treinamento, os 
funcionários assinam o protocolo anti-
discriminação e anti-assédio.

Definições claras dos comportamentos 
proibidos são fornecidas para todos, 
principalmente com relação a assédio 
sexual (verbal, físico, visual e eletrônico).

Um procedimento para apresentação de 
queixas a um superior hierárquico ou ao 
Vice Presidente de Recursos Humanos, a 
critério do funcionário, encontra-se à 
disposição, assim como um procedimento 
para proteção do empregado.

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

EducaBic é um programa de educação 
dedicado conduzido na BIC da Amazônia, no 
Brasil. Sua finalidade é completar a 
educação de empregados que não tiveram a 
oportunidade de terminar a educação básica 
elementar. O projeto foi originado em 2001, 
mas na verdade só teve inicio em 2004. 
Projetado dentro de uma estrutura de 
educação nacional, seus professores vêm 
do sistema de ensino público. O curso cobre 
aulas de história, biologia, matemática, 
português, inglês e outras matérias. Quase 
100 diplomas foram conferidos desde 2004, 
desde diplomas de primeiro grau até de 
nível secundário.

A BIC South Africa (Pty) Ltd também oferece 
bolsas para benefício dos filhos de 
empregados. As bolsas escolares são 
concedidas de acordo com as necessidades 
financeiras de cada solicitante e ao 
respectivo mérito acadêmico. Somente 
solicitantes que estejam ou que pretendam 
cursar o primeiro grau ou obter diplomas 
em universidades certificadas, escolas 
técnicas ou outras instituições educacionais 
reconhecidas são considerados. 

Filhos de membros da alta gerencia da BIC 
não são elegíveis para solicitação de bolsas. 
O desempenho acadêmico de cada aluno é 
monitorado, e todos os bolsistas precisam 
apresentar trimestralmente relatórios de 
seus progressos ao Departamento de 
Recursos Humanos da BIC.

Educação
de nossos empregados no 
Brasil e na África do Sul 
Africa

 2004 2005 2006

Diretoria 22% 22% 22% 

Equipe de Liderança  8% 8% 8% 

Gerência (Níveis 3, 4, 5 e 6) n/c 19% 18%

Outros cargos gerenciais 
e não gerenciais n/c 45% 43%

Total 45% 42% 42%

PERCENTUAL FEMININO NÚMERO DE TRABALHADORES DEFICIENTES

61

16

28

EUROPA AMÉRICA DO NORTE 
E OCEANIA

AMÉRICA 
LATINA

 2005   2006

52

18

39

FORÇA DE TRABALHO POR PAÍS (LIVRE, 
PARCIALMENTE LIVRE, SEM LIBERDADE)
baseado em uma classificação feita  
pela NGO, Freedom House

95%

4% 1%

PAÍSES 
LIVRES

PAÍSES 
PARCIALMENTE 
LIVRES

PAÍSES SEM 
LIBERDADE (CHINA, 
RÚSSIA)

NOSSOS EMPREGADOS

Treinamento
anti-discriminação 
e anti-assédio nos 
Estados Unidos
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EUROPA AMÉRICA DO NORTE  
E OCEANIA

AMÉRICA  
LATINA

TOTAL

104
100 100 100 100

102
104 103

INDICADORES DA REMUNERAÇÃO DE GERENTES BIC,  
COMPARADO AO MERCADO EXTERNO (2005)

Código de Conduta BIC  
e Direitos Humanos

Em 2004, o Código de Conduta do Grupo BIC foi 
atualizado. O código especifica as regras a serem 
seguidas com relação a direitos humanos no traba-
lho. É responsabilidade de cada gerente de unidade 
verificar se o Código de Conduta está sendo aplica-
do no local. Em 2006 um procedimento de auto-ava-
liação foi implementado após ter sido testado com 
sucesso em quatro pontos piloto da Companhia.

Remuneração

Cada unidade do Grupo BIC controla localmente a 
remuneração de empregados não-gerenciais.

Quanto a gerentes, a política de remuneração do 
Grupo BIC é se posicionar em todos os países acima 
da faixa média dos mercados de trabalho relevantes 
(uma política confirmada por um estudo interno, 
individual por país, feito em 2005).

Princípios  
do Código de Conduta da BIC

Princípios de ação:

> Ambiente de trabalho seguro e saudável 

>  Engajamento em praticas empregatícias justas e éticas

 •  Salários justos e número razoável de horas de trabalho

 •  Não ao trabalho infantil

 •  Não ao trabalho forçado

 •  Não à discriminação

 •  Liberdade de associação

 •  Conformidade Legal

> Não a testes com animais

> Responsabilidade ambiental

> Publicação

O reconhecimento do desempenho individual e 
em equipe no trabalho é um elemento vital da políti-
ca de remuneração do Grupo BIC. Na média, cerca 
de 15% dos salários brutos de gerentes dependem 
de alguma forma de remuneração variável, ligada ao 
desempenho individual, avaliado pelo respectivo 
superior hierárquico de cada gerente.

Relações profissionais  
e acordos trabalhistas

O Grupo BIC implementa todos os acordos traba-
lhistas coletivos aplicáveis de cada país onde a BIC 
opera, cobrindo 95% dos empregados.

 BIC   Média de mercado

O Código de Conduta BIC  
completo acha-se disponível  
em nosso Website 
www.bicworld.com

NOSSOS EMPREGADOS

No final de 2005, na França, a BIC organizou um 
concurso chamado “Nos gestes verts au travail” (Ações 
verdes no trabalho). Isso deu à Companhia a chance 
de reduzir determinados impactos ambientais, 
conquanto envolvendo ativamente os empregados da 
BIC no processo de desenvolvimento sustentável. O 
programa encontra-se agora estabelecido na França, 
e está agendado para implementação nas unidades 
restantes, em 2007.

O parecer 
de Danielle Beuvin
Recursos Humanos, BIC Boulogne, França

O concurso Ações Verdes teve muito sucesso em 
nossa unidade. Cada uma das idéias vencedoras foi 
estudada e a maioria implementada, tal como a 
conscientização do compartilhamento de carros, 
auxiliado por um site de intranet, redução do uso de 
papel e sinalização permanente para aumentar a 
conscientização de desenvolvimento sustentável. 
A caixa de idéias está aberta para sugestões.

Como agimos  
“verde” no trabalho
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Avaliação
das emissões de gás  
de estufa na matriz de Clichy, 
na França

>  Aconselhamento e teste voluntário de 
aproximadamente 25% dos empregados 
apresentados para teste voluntário na clínica local 
da Companhia, desde 2002.

>  Programa de saúde para pessoas infectadas. A 
equipe da clínica oferece aconselhamento para 
uma vida saudável, suplementos nutricionais, 
antibióticos profiláticos, tratamento para infecções 
oportunistas e monitoração laboratorial. 
Medicamento anti-retroviral é fornecido quando 
necessário.

A BIC da África do Sul paga a grande maioria das 
despesas médicas. O restante é pago por um fundo de 
empregados e por uma taxa simbólica cobrada das 
pessoas que tomam o medicamento anti-retroviral. 
100% dos empregados que solicitam o medicamento 
anti-retroviral conseguem esse benefício. 

Hoje, diversos empregados se beneficiam da terapia 
anti-retroviral. Todos eles são capazes de continuar 
com seu trabalho, viver normalmente e sustentar 
suas famílias. Alguns outros empregados recebem 
tratamento de apoio, mas ainda não necessitam de 
terapia anti-retroviral.

Luta contra a AIDS

A África do Sul continua a apresentar o mais alto 
índice de pessoas portadoras de HIV do mundo.  
Na África do Sul, cerca de 5.8 milhões de pessoas 
encontram-se infectadas pelo vírus HIV.

Desde 2000 a BIC da África do Sul implementou  
um programa para combate ao HIV e a AIDS.  
Essa iniciativa é gerenciada por uma Clínica  
da Companhia e uma comissão diretora composta de 
empregados da Companhia. 

Esse programa consiste de três partes:

>  Um programa de educação principalmente 
destinado a educar os 200 empregados da planta 
para evitar que os empregados saudáveis sejam 
infectados. A educação é promovida através de 
diferentes mídias (conferências, vídeos, um teatro 
da companhia, colegas educadores 
especificamente treinados e dias especiais para 
ação externa junto a familiares). Tentar mudar 
comportamentos individuais leva tempo, mas 
gradualmente temos visto evidências de mudanças 
de atitude, tal como o entendimento sobre a forma 
como o HIV se alastra e um aumento no uso de 
preservativos. 100% dos empregados têm acesso a 
esse programa educacional.

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

Homens como Parceiros
A BIC da África do Sul participou por dois anos da 
iniciativa “Homens como Parceiros”. O enfoque da 
iniciativa foi “Fazer os homens acabarem com a violência 
de gênero e promover a saúde sexual e reprodutiva”.  
A abordagem dessas questões foi identificada pela 
Organização Mundial da Saúde como essencial para 
diminuir a taxa de novas infecções por HIV.  
Muitas workshops de um dia foram ministradas aos 
empregados na BIC da África do Sul.  
Além disso, um evento especial de um dia foi  
apresentado em Soweto para os parceiros e filhos dos 
empregados da BIC. Essa é uma das áreas mais pobres 
de Johannesburg, onde vive grande parte da força de 
trabalho da BIC. Além disso, a BIC oferece assistência 
financeira para que o “Homens como Parceiros”  
possa ministrar workshops para promoção de valores  
de gênero saudável, em seis escolas de Soweto. 

O parecer
de Jean-Marc Mongin
Relações Trabalhistas, Europa, 
sobre as descobertas deste estudo

O estudo permitiu que um grande número 
de empregados da matriz participasse  
de nosso programa de desenvolvimento 
sustentável, durante uma apresentação  
de resultados dentro da estrutura da 
Universidade BIC. Colaboradores vieram 
com propostas de aprimoramento relativas 
aos temas de viagens aéreas e poluição  
por veículos.  
Sugestões, originadas do programa de 
Ações Verdes (Nos gestes verts au travail), 
também foram ouvidas.

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS DESCOBERTAS?

Entre os dados principais aprendidos com este estudo, estava 
o fato de que nossas emissões eram muito parecidas com as 
do ambiente de qualquer outro escritório. Os principais 
impactos diziam respeito a:
> Transporte de empregados
> Emissões causadas por prestadores de serviços
> Eletricidade: aquecimento e equipamentos
As emissões relacionadas a transporte de empregados 
abrangem:
>  Viagens aéreas de negócios, respondendo por três quartos 

das emissões relativas a transportes
>  Viagens em veículos da BIC (principalmente pela equipe de 

vendas), respondendo por 10% das emissões relativas a 
transportes

Durante o verão de 2006, uma avaliação de emissões 
(método Bilan Carbone®)  foi feita na matriz da BIC, 
com base em dados de 2005. Todas as atividades da 
matriz foram levadas em consideração.

BENS DO 
IMOBILIZADO

11,56%

RESÍDUOS  
DIRETOS

0,21%

EMISSÕES  
RELATIVAS AO 

PROCESSO, NA 
COMPANHIA

0,88%

VIAGENS DE 
PASSAGEIROS 

60,32%

ANÁLISE  
DAS EMISSÕES DE 

GHG

USO DE ENERGIA  
NA COMPANHIA

5,11%

MATERIAL  
ADQUIRIDO

21,92%

Na África do Sul

NOSSOS EMPREGADOS
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Planos de ação corretiva
>  In 2006, cada departamento identificou e desenvolveu 

planos de ação para aprimorar o nível de engajamento 

de empregados com cada uma de suas áreas 

respectivas.

>  Para iniciar o Novo Ano de 2007 e aprimorar as 

comunicações, os empregados da BIC Milford 

compareceram a uma apresentação destacando os 

planos para “Inventar o Futuro” na região de vendas 

da América do Norte e Oceania. Os palestrantes 

incluíram nosso CEO, Mario Guevara e o Presidente 

da Corporação BIC, Rick McEttrick, assim como 

gerentes da categoria sênior. 

>  Uma versão especial da apresentação em DVD também 

foi criada, e será distribuída nas Carolinas, BIC 

Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e será 

compartilhada com todos os empregados nessas 

unidades.

>  Para aprimorar o ambiente de trabalho, muitas 

sugestões feitas na pesquisa de engajamento dos 

empregados serão implementadas ao projeto do novo 

edifício administrativo localizado em Shelton, 

Connecticut (USA).

Percepção do empregado 
nos Estados Unidos 
(Aprimoramento do comprometimento e 
satisfação do funcionário BIC)

Em Dezembro de 2005, uma pesquisa sobre engajamento  

foi feita por uma firma de levantamentos, na BIC Corporation, 

Milford (USA). 401 (de 438) dos empregados assalariados 

responderam a pesquisa, numa taxa geral de 92%.

>  COMPANHIA COMO UM TODO

  Dada a oportunidade,  
eu recomendo os produtos  
e serviços BIC para clientes  
potenciais.

 95%
   CONCORDAM  

FORTEMENTE / CONCORDAM

  A BIC se preocupa  
com Ética e Valores

 78%
  CONCORDAM 

FORTEMENTE / CONCORDAM

> MEU TRABALHO

  Eu entendo como meu  
trabalho suporta os negócios  
e objetivos financeiros da BIC.

  85%
  CONCORDAM 

FORTEMENTE / CONCORDAM

> PESSOAS

  Meus colegas respeitam  
meus pensamentos  
e sentimentos.

 80%
  CONCORDAM 

FORTEMENTE / CONCORDAM

 >  OPORTUNIDADES

  As oportunidades de carreira  
sempre vão para as pessoas  
mais qualificadas

 28%
   CONCORDAM 

FORTEMENTE / CONCORDAM

NOSSOS EMPREGADOS
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OBJETIVOS PARA 2007

>  Continuar o treinamento interno BIC  
com relação ao BIC RSC

>  Continuar monitorando o plano de 
implementação de fabricantes contratados 
locais

Nossos sub-contratados
Respeitam as Normas  
da Organização Internacional  
do Trabalho (OIT)

Programa de Responsabilidade 
Social Corporativa da BIC

Apenas 11% das vendas da BIC derivam-se de 
produtos feitos por fabricantes contratados. 

Desde 2000 a BIC implantou um programa de 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) como 
parte integrante do processo de qualificação de nos-
sos novos produtos fabricados por fabricantes con-
tratados.

O programa de RSC compromete a BIC a conduzir 
sua gama de atividades de forma socialmente res-
ponsável, segundo os padrões da Organização 
Internacional do Trabalho. O Programa RSC é base-
ado no Código de Conduta do Grupo BIC, descreven-
do os princípios essenciais a serem respeitados por 
quem quiser trabalhar com o Grupo. 

Esse programa é pessoalmente administrado por 
uma Gerente Sênior. A equipe dessa gerente traba-
lha junto aos gerentes locais da BIC, nas áreas geo-
gráficas dos fabricantes contratados.

OBJETIVOS PARA 2006

>  Implementação de plano de 
auditoria para fabricantes 
contratados locais e regionais 
 
 

>  Organização de seminários de 
treinamento para empregados 
BIC que trabalham com 
fabricantes contratados da BIC 
 
 
 

>  Considerar a incorporação dos 
princípios de RSC no processo 
de qualificação de fornecedores 
globais de matéria-prima para 
o Grupo BIC

RESULTADOS

>  47 fabricantes contratados locais 
identificados. Um roadmap foi emitido 
para estes 47 fabricantes contratados 
locais, terminado em dezembro de 2007. 
10 fabricantes contratados locais foram 
avaliados

>  Todo o material de treinamento foi 
desenvolvido. As sessões de treinamento 
foram ministradas para empregados 
apropriados das unidades BIC envolvidos 
no trato com fabricantes contratados ou 
em auto-avaliações. Serão concluídos em 
todas as unidades, durante o planejamento 
de implantação do processo

>  Um plano de ação foi desenvolvido, 
enfocando nossos fornecedores de 
plástico, e será implementado no segundo 
trimestre de 2007 

PRODUTOS FABRICADOS  
POR FABRICANTES CONTRATADOS

11%

PRODUTOS FABRICADOS  
PELAS FÁBRICAS

89%

NOSSOS SUB-CONTRATADOS

BIC, responsabilidade no dia-a-dia
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O programa RSC foi inicialmente projetado para 
fabricantes contratados que fabricavam produtos 
BIC® para o mercado global. Todos os fabricantes 
contratados têm sido treinados, desde 2005. Esse 
treinamento permite que nossos fabricantes con-
tratados globais entendam e atendam mais facil-
mente o Código de Conduta do Grupo BIC. A bro-
chura de treinamento facilita a implementação do 
Plano de Ação Corretiva com ajuda das equipes BIC 
locais. Uma companhia independente avalia siste-
maticamente se o fabricante contratado adequa-se 
ao Código de Conduta do Grupo BIC e à legislação 
local.

Em 2005 esse programa estendeu-se a todos os 
fabricantes contratados locais e regionais que 
fabricavam produtos BIC® para venda apenas nos 
mercados locais. 47 fabricantes contratados locais 
foram identificados desde 2005. Todos eles inte-
gram o programa RSC em 2007.

1
Contrato BIC  

O Fabricante 

Contratado BIC 

assina o Código  

de Conduta  

do Grupo BIC

2
Uma agência de 

monitoração externa 

independente conduz 

uma avaliação inicial 

do Fabricante 

Contratado

3
O Fabricante 

Contratado apresenta 

um plano de ação 

corretiva (PAC) para 

a BIC

4
O Fabricante 

Contratado 

implementa o PAC 

dentro de um prazo 

razoável combinado

5
Avaliações  

de follow-up  

para confirmar a 

implementação  

do PAC

6
Avaliação 

contínua  

(a cada 2 anos)

O programa RSC BIC em 6 etapas

Princípios  
do Código de Conduta BIC

Princípios de ação:

> Ambiente de trabalho seguro e saudável 

>  Engajamento em práticas empregatícias  
justas e éticas

 •  Salários justos e número razoável de horas de 
trabalho

 •  Não ao trabalho infantil

 •  Não ao trabalho forçado

 •  Não à discriminação

 •  Liberdade de associação

 •  Conformidade Legal 

> Não a testes com animais

> Responsabilidade ambiental

> Publicação

O Código de Conduta BIC  
completo acha-se  
disponível em nosso Website 
www.bicworld.com

A quem se destina  
o programa RSC da BIC?

>  Fabricantes contratados globais: Fabricantes 

contratados que fabricam produtos BIC®  

para o mercado mundial.

>  Fabricantes contratados locais: Esses fabricantes 

contratados fabricam produtos BIC® para venda  

em mercados locais ou regionais (por exemplo:  

um produto BIC® vendido apenas na Grécia).

>  Fabricantes licenciados: Esses parceiros fabricam 

produtos BIC® sob licença da BIC, para venda em 

seus países licenciados (ver “Nossos Clientes”).

NOSSOS SUB-CONTRATADOS

O parecer 
de Cheryl Chadwick
Departamento Jurídico, BIC Corporation

O estabelecimento de uma política e de um processo  
global é uma expectativa de todos os investidores  
e reguladores, para uma empresa de produtos  
de consumo global.  
O programa RSC tem nos auxiliado a selecionar  
fabricantes contratados que atendam as normas  
trabalhistas locais e da OIT, e também proporciona  
um programa sólido, em resposta aos investidores.

BIC, responsabilidade no dia-a-dia
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O parecer 
de Peter Schulten e sua equipe
Diretor de Produção, BIC Xangai, China

Uma filosofia de parceria
O sucesso do programa de Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) da BIC baseia-se em sua “filosofia de 
parceria” com seus fabricantes contratados. A abordagem 
da BIC é trabalhar junto, para motivar o aprimoramento, 
definir metas e buscar comprometimento.

Peter Schulten, Gerente de Produção do Grupo BIC em 
Xangai, e sua equipe desempenham um papel crítico neste 
processo. Na entrevista abaixo eles falam claramente sobre 
a importância das parcerias e colaborações, no sentido de 
fazer contínuos aprimoramentos para obtenção de 
conformidade ao RSC.

Na sua opinião, qual a peça mais importante para 
o sucesso de um programa RSC com fabricantes 
contratados, particularmente em países em recente 
desenvolvimento?

Como uma empresa de marca mundial, a BIC está bem 
posicionada para influenciar mudanças positivas nas 
fábricas, visto que os fornecedores se esforçam para 
agregar empresas de renome a seus portfólios de clientes. O 
consistente e contínuo enfoque da BIC na aderência a nosso 
Código de Conduta do Grupo BIC motiva esses fornecedores 
a se tornarem fornecedores industriais mais avançados, 
melhor posicionados para garantir novos negócios.

Cite algumas das tendências atuais que você vê para 
os fabricantes contratados. Positivas ou negativas?

Estamos tendo problemas com alguns fabricantes 
contratados que adotam uma visão a curto prazo do RSC 
para passar pela auditoria, mas que não mantêm os 
padrões de trabalho aprimorados, depois que a fase de 
auditoria é concluída. Em alguns casos, temos encontrado 
as mesmas não-conformidades, durante o próximo ciclo de 
auditoria (2 anos depois).

Qual você diria ser a realização mais significativa do 
Escritório de Produção de Xangai em 2006, dentro do 
programa RSC?

A realização mais significativa de 2006 é o sucesso de 
minha dedicada equipe em Xangai, que a cada dia precisa 
trabalhar junto aos fabricantes contratados para motivá-
los a aprimorar os padrões de trabalho que algumas vezes 
envolvem impactos de custo para o fabricante contratado.

Principais questões  
encontradas durante  
o processo
>  Desrespeito aos limites de horas 

extra

>  Fabricantes contratados que 

demoram demais (mais de 6 meses) 

para implementar ação corretiva e 

obter conformidade

>  Fabricantes contratados com 

dificuldades de sustentar a 

conformidade até o próximo ciclo  

de auditoria (2 anos)

PORCENTAGEM DE FABRICANTES 
CONTRATADOS PELO ÍNDICE  
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  
DE SEUS PAÍSES (NAÇÕES UNIDAS) 

ALTO  
DESENVOLVIMENTO  
HUMANO

BAIxO 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

29,5%

70,5%

0%

MÉDIO 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

PORCENTAGEM DE FABRICANTES 
CONTRATADOS POR PAÍS EM RISCO 
(LIVRE, PARCIALMENTE LIVRE,  
SEM LIBERDADE) COM BASE EM UMA 
CLASSIFICAÇÃO FEITA PELA NGO  
FREEDOM HOUSE

 

LIVRE SEM LIBERDADE 
(CHINA, VIETNAM)

38,64%

4,54%

56,82%

PARCIALMENTE 
LIVRE

P
aí

se
s

N
úm

er
o 

de
 fa

br
ic

an
te

s 
co

nt
ra

ta
do

s 
gl

ob
ai

s

N
úm

er
o 

de
 fa

br
ic

an
te

s 
co

nt
ra

ta
do

s 
gl

ob
ai

s 
 

av
al

ia
do

s

N
úm

er
o 

de
 fa

br
ic

an
te

s 
co

nt
ra

ta
do

s 
gl

ob
ai

s 
em

 
co

nf
or

m
id

ad
e 

co
m

 o
 C

ód
ig

o 
de

 
C

on
du

ta
 d

o 
G

ru
po

 B
IC

 n
o 

fin
al

  
de

 2
00

6 

N
úm

er
o 

de
 fa

br
ic

an
te

s 
co

nt
ra

ta
do

s 
gl

ob
ai

s 
co

m
 p

la
no

s 
de

 a
çã

o 
no

 fi
na

l d
e 

20
06

 

China 24 23 13 10

Republica Tcheca 2 2 1 1

Índia 3 3 1 2

Itália 2 2 2 0

Japão 2 1 0 1

Coréia do Sul 5 5 2 3

Malásia 1 1 1 0

México 1 1 0 1

Taiwan 2 2 2 0

Turquia 1 1 0 1

Vietnam 1 1 0 1

TOTAL 44 42 22 20

INDICADORES DE DESEMPENHO DE 2006 
PARA FABRICANTES CONTRATADOS GLOBAIS

Dados dos resultados  
das avaliações
Não conformidade com o Código  

de Conduta do Grupo BIC

> Saúde e Segurança: 92%

> Horas de Trabalho: 84%

> Salários Injustos: 72%

NOSSOS SUB-CONTRATADOS

BIC, responsabilidade no dia-a-dia
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Nossos clientes
Confiança estruturada  
sobre responsabilidade,  
qualidade e segurança

Treinamento de nossa força de vendas

Desde 2004 temos dado enfoque ao treinamento 
e motivação de nossos diretores de contas princi-
pais na Europa. Cada um deles participa de ses-
sões de treinamento devotadas ao desenvolvimen-
to sustentável e o programa BIC.

Atender as exigências de nossos clientes

O desenvolvimento sustentável está agora à frente 
de nossas relações com clientes. Na verdade, nossos 
clientes precisam cada vez mais estar preparados 
para responder perguntas de seus consumidores e 
clientes corporativos, com respeito aos impactos 
ambientais dos produtos, impactos sociais ou mesmo 
sobre os programas específicos de desenvolvimento 
sustentável das diferentes empresas.

Nestes tópicos, a BIC se comunica proativamen-
te com seus clientes a fim de habilitá-los a ter 
essas respostas. O programa de desenvolvimento 
sustentável da BIC, que aborda todo o espectro 
dessas questões, tornou-se um assunto comum de 
discussão nas reuniões de trabalho entre a BIC e 
seus clientes. O relatório anual sobre o desenvolvi-
mento sustentável da BIC é agora um documento 
de trabalho essencial. Eis porque, segundo nume-
rosas solicitações de clientes nossos, com respeito 
ao nosso programa de desenvolvimento sustentá-
vel, acabamos por publicar para eles uma brochu-
ra específica para esse fim.

Ação através de parceria

Por fim, o compartilhamento de informações sobre 
nossa performance social e ambiental, respectiva-
mente, é organizado. Projetos práticos que visam 
aprimorar nosso desempenho social e ambiental são 
planejados.

OBJETIVOS PARA 2006

>  Continuar treinando gerentes 
de contas principais na Europa  

>  Expandir este treinamento 
para outros continentes

RESULTADOS

>   100% 
Na Europa, o desenvolvimento 
sustentável agora é 
sistematicamente abordado 
em cada reunião com clientes 

A presença da BIC em mercados  
de baixa renda  

A BIC tem estado presente há mais de 30 anos 
em numerosas economias emergentes e deriva 
15% de sua receita de vendas para países em 
desenvolvimento, conforme definido pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano UN. No Oriente Médio, 
África e Ásia, o poder de compra dos consumidores 
é baixo, e é geralmente o fator determinante em 
qualquer abordagem de vendas. 

Desde que chegou a estas regiões, a BIC tem 
aplicado princípios de bom senso, na busca de 
soluções para fabricantes locais sob contratos de 
licenciamento, conquanto adaptando a distribuição 
e embalagem aos hábitos locais.

NOSSOS CLIENTES

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

O Parecer 
de Peter Van den Broeck
BIC Benelux & Nórdica

Nosso envolvimento em desenvolvimento sustentável, e o fato deste 
ser parte de nossa estratégia a longo prazo, mostra uma vez mais 
que nossa visão e nossos valores são mais do que simples palavras.

Desenvolvimento sustentável tornou-se um assunto cotidiano, com 
a equipe e com os nossos clientes. Os clientes desejam cada vez 
mais entender melhor nosso programa de desenvolvimento 
sustentável extensivo e os reais impactos de nossos produtos.
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Situação win-win [Ganho mútuo] para todos os 
parceiros:
>  Empregos locais: cerca de 500 empregos foram 

criados junto a nossos parceiros de fabricação 
licenciados, graças às atividades da BIC nas 
região de vendas do Oriente Médio e da África.

>  Transferência de tecnologia e compartilhamen-
to: graças às habilidades adquiridas da BIC com 
relação a tecnologias de moldagem de plástico, 
muitos fabricantes licenciados produzem hoje 
outros produtos plásticos próprios.

>  Aprimorada vantagem competitiva para produ-
tos trazidos ao mercado.

>  Limitados requerimentos de transporte.
Produção local licenciada para canetas BIC® 
Classic e produtos de barbear essencialmente 
requerem operações de moldagem e montagem de 
produto. A integridade e qualidade de produto são 
preservadas.

Parcerias com distribuidores locais
A BIC trabalha em parceria com distribuidores 

que podem também ser fabricantes licenciados. As 
políticas de preço são ajustadas de acordo com o 
consumo local, e levam em consideração limiares 
de preço para vendas locais. Por exemplo, muitos 
países não usam sistemas monetários decimais, 
como os cêntimos, no caso do euro. 
Conseqüentemente, mudar o preço de um produto 
na menor unidade monetária existente (por exem-
plo, de 15 para 20 naira na Nigéria, onde os valores 
aumentam de cinco em cinco nairas, sem nenhuma 
subdivisão menor) pode levar a um reposiciona-
mento radical do produto. 

A BIC também trabalha com distribuidores locais 
para entender melhor os canais de distribuição que 
são geralmente dependentes de lojas da vizinhan-
ça, em locais mais isolados. A luta contra produtos 
falsificados é um tema principal das parcerias, 
também.

Produtos acessíveis
É vital, em países onde o poder de compra é 

baixo, que os clientes tenham fácil acesso a produ-
tos essenciais, sejam canetas, para a educação, ou 
aparelhos de barbear, para a higiene pessoal.

Contudo, o poder de compra do consumidor em 
economias em desenvolvimento é claramente 
menor do que em países industrializados. As com-
pras são feitas diariamente e os produtos adquiri-
dos em unidades. Em determinados países, as 
canetas e os aparelhos de barbear BIC® são ofere-
cidos em pacotes com apenas uma ou duas unida-
des. 

Esta estratégia de embalagem, juntamente com 
o fato de que os produtos são fabricados localmen-
te, permitem que a BIC ofereça produtos essen-
ciais a esses consumidores, a preços facilmente 
acessíveis.

 COMENTÁRIOS
 de Jacques Leccia
  Diretor Administrativo da CFAO 

Industrie & Trading, um fabricante 
licenciado e distribuidor da BIC  
na África

A CFAO Industrie & Trading fabrica e distribui produtos de 
consumo na África, notadamente canetas BIC. Além disso a 
CFAO vem investindo em três áreas de responsabilidade 
social: a luta contra a AIDS, entre seus empregados e suas 
famílias; a educação dos filhos dos empregados e 
solidariedade com a comunidade local, através de sua 
Associação, a CFAO Solidarité.

Damos boas vindas aos generosos investimentos da BIC na 
África a favor destas mesmas causas, quer através de suas 
subsidiárias, ou através de parcerias com a CFAO.
Especialmente o programa BIC para combate à AIDS na 
África do Sul, com uma clínica local, parece-se ser muito 
relevante.

Nos próximos anos será sensato ir ainda mais além, em 
íntima cooperação com seus parceiros locais para 
responder melhor às necessidades especificas da África 
com ações direcionadas, que são mais eficientes para 
atingir as populações locais.

Os consumidores podem enviar suas 

reclamações para endereços nacionais 

indicados na embalagem do produto ou 

através do Website do Grupo. 

As reclamações são geralmente tratadas pelo 

setor local de atendimento ao cliente, com 

apoio especializado oferecido por três 

escritórios centrais (França, Estados Unidos e 

Brasil).

A BIC se esforça para responder a cada 

reclamação com uma abordagem 

personalizada e detalhada, no idioma do 

cliente.

Todo o feedback relativo à qualidade do 

produto e seu aprimoramento são analisados 

pelo departamento de controle da qualidade 

e integrados aos planos de aprimoramento.

Atendimento ao consumidor

NOSSOS CLIENTES 

BIC, responsabilidade no dia-a-dia
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OBJETIVOS PARA 2007

>  Aprimorar o compartilhamento de 
informações, com base no material 
coletado

>  Promover atividades comunitárias em 
subsidiárias e coletar novas idéias, 
envolvendo a participação dos empregados

OBJETIVOS PARA 2006

>  Publicação interna das iniciativas de 
2005 para disseminação entre todas 
as subsidiárias

RESULTADOS

>  100% 
 

Nossas comunidades
A Estratégia do Grupo BIC  
para comprometimento  
com suas comunidades locais

O parecer 
de Claire Gerard e Linda Kwong,
Comunicações

Qual foi o principal impacto do programa formal de 
desenvolvimento sustentável da BIC, desde seu início, 
três anos atrás? 

Foi gratificante ver o comprometimento em torno do mundo 
BIC com relação a atividades focadas em questões de 
educação ou saúde, de uma forma muito local e significativa.
A distribuição de um relatório formal sobre nossas 
atividades realmente ajudou cada uma de nossas 
subsidiárias a identificar melhor onde o Grupo BIC pode 
realmente dar suporte, e também aprimorou a eficiência de 
cada programa. 

Como você descreveria o ano de 2006?

Uma vez mais, as iniciativas comunitárias de 2005 
mostraram uma diversidade de programas, mas todos eles 
com o mesmo espírito de “contribuir”. Muitos países 
aprimoraram ou melhoraram seus programas comunitários, 
e todas as subsidiárias se beneficiaram, compartilhando os 
resultados entre seus empregados, através da intranet da 
Companhia ou dos boletins informativos editados para os 
empregados.

Uma abordagem local
Na grande maioria dos casos, são nossas subsi-

diárias que iniciam programas e atividades locais 
de envolvimento comunitário, e realmente deseja-
mos manter esta estratégia. Isso garante um 
melhor entendimento das necessidades locais e do 
uso mais eficiente de nossas contribuições. Em 
2006, tivemos o prazer de ver que o envolvimento 
dos empregados, especialmente no Brasil e na 
América Central, vem aumentando. Os empregados 
doam voluntariamente seu próprio tempo, em adi-
ção aos donativos em produtos ou financeiros da 
Companhia.

Iniciativas diversificadas adequadas às 
necessidades locais

>  Em 2006, mais de 150 atividades e programas 
comunitários foram levados a cabo em países 
onde a BIC mantém operações. 

>  Contribuições na forma de doação de produtos 
são sempre atraentes para organizações comu-
nitárias locais, em resposta a necessidades 
básicas, tal como escrita e higiene pessoal. 
Além de necessidades das crianças, também 
abordamos uma crescente preocupação com a 
terceira idade, particularmente na América do 
Sul. 

>  A maioria das atividades tem lugar nas Américas 
e na Europa, em países como a França, Espanha 
e Romênia. A África do Sul e o Quênia são tam-
bém altamente comprometidos com programas 
comunitários. A maioria dos países apóia as ati-
vidades e programas comunitários de sua pró-
pria terra. Contudo, alguns países como a França 
e a Espanha também enfocam suas contribui-
ções em países em desenvolvimento.

NOSSAS COMUNIDADES
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EDUCAÇÃO

67%

DISTRIBUIÇÃO  
DE ATIVIDADES  

DE ACORDO COM UMA 
ESTIMATIVA INTERNA  

DOS VALORES

SAÚDE

33%
EDUCAÇÃO

45%

DISTRIBUIÇÃO  
DE ACORDO  

COM O NÚMERO  
DE ATIVIDADES

SAÚDE

55%

NOSSAS COMUNIDADES

A quantidade estimativa destas atividades excede 0.5%  
dos “lucros antes dos impostos” do Grupo.

TIPO DE PROGRAMA NÚMERO DE 
ATIVIDADES EXEMPLO DE ATIVIDADES ENTRE SUBSIDIÁRIAS DO GRUPO BIC 

Doação  
de Produtos

140

>  França: doação de produtos de escrita e de barbear para 95 iniciativas, para 
atender necessidades filantrópicas locais: suporte a escolas na África, ajuda para 
sem-tetos na França, suporte para programas de cuidados médicos.

>  África do Sul: A BIC novamente faz parceria com o Departamento de Educação 
para ajudar na doação de canetas, produtos para colorir e outros suprimentos 
para crianças desprivilegiadas.

>  Romênia: doação de produtos para colorir para 18 iniciativas, inclusive escolas, 
orfanatos e outras organizações de apoio à criança.

>  BIC Graphic Europe: 13 atividades, incluindo doação de produtos para projetos 
em países da América Latina, ou nas Filipinas, Mauritânia, Malawi, Moçambique, 
Espanha e Portugal, principalmente focados na educação e saúde.

>  Quênia: significativa doação de produtos BIC para permitir que as crianças locais 
possam ir à escola.

Ajuda financeira  
para organizações 
filantrópicas

44

>  EUA (BIC Corporation): suporte financeiro para mais de 70 organizações, desde 
1997. A Milford United Way, parte de uma rede internacional de organizações 
locais para ajuda de emergência foi uma vez mais a principal beneficiária em 
2006. 

>  EUA (BIC Graphic USA): continuidade do suporte financeiro para a Fundação 
Educacional Pinellas, e participação dos empregados na “Corrida para a Cura” de 
Susan B. Komen, corrida /caminhada de 5 km para angariar fundos para a luta 
contra o câncer de mama.

>  Colômbia: contribuição financeira para que 180 crianças de Bogotá pudessem 
receber atendimento médico e remédios.

>  Canadá: contribuição financeira para hospitais infantis e centros de pesquisa.
>  Equador: A BIC patrocinou um concurso inter-escolar, “Gênios Do Universo”, com 

mais de 170 escolas, e contribuiu para 12 bolsas universitárias.

Trabalho  
voluntário  
de empregados 

25

>  México: Funcionários da BIC e seus familiares doaram seu tempo para melhorar 
as condições das construções e das condições de vida de cinco orfanatos.

>  Nicarágua e Guatemala: Empregados da BIC visitaram um lar da terceira idade, 
dando cada um deles um presente de Natal.

>  Brasil: Funcionários da BIC doaram seu tempo para ajudar a educar crianças e 
adultos que vivem às margens dos rios em Manaus, sobre a importância de 
coletar e dispor adequadamente os resíduos, como forma de ajudar a preservar o 
meio ambiente.

>  EUA (BIC Corporation): através de suas campanhas de coleta anuais, o Serviço 
Comunitário Voluntário distribuiu alimentos e roupas de inverno para vizinhos 
necessitados, através de várias organizações comunitárias.

TEMAS PARA ATIVIDADES DE SUPORTE A COMUNIDADES LOCAIS

BIC, responsabilidade no dia-a-dia
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NOSSAS COMUNIDADES

valores chave dos negócios, tal como ética e 
honestidade, para centenas de estudantes da 
Cidade do México, Puebla, Guerrero e outros locais. 
Em 2005 o programa atingiu 50.000 estudantes.  
Em 2006, atingiu 200.000 estudantes, e em 2007 o 
programa estima atingir 250.000 estudantes, 
cobrindo 450 escolas secundárias e 25 escolas 
técnicas.

“Nossos jovens são nosso futuro, e este é um 
programa de sucesso criado só para eles” diz 
Alejandro Gonzalez, gerente geral da BIC México. 
“Estamos muito orgulhosos de ter a BIC como 
patrocinadora do atual tour escolar do Guia-T, que 
começa em Setembro de 2006 e vai até Maio de 
2007.” 
Gonzalez observa que o Guia-T é orientado por um 
conjunto de valores consistente com os da BIC. 
Como patrocinadora, a BIC distribuiu mais de 
100.000 produtos BIC entre alunos e professores.

BIC México  

A Guia-T, sediada na Cidade do México, é uma 
organização criada em 2001 para orientar jovens 
mexicanos no processo de seleção de suas 
carreiras, de forma que possam crescer, tanto 
pessoal quanto profissionalmente, e criar um 
futuro sólido para a sociedade mexicana. A meta é 
ajudar adolescentes a entender e focar seus 
talentos e interesses individuais, enquanto se 
preparam para entrar no mundo do trabalho e 
começar suas carreiras.

Os membros da Guia-T incluem psicólogos com 
formação em aconselhamento e desenvolvimento 
de adolescentes. A cada ano, eles trazem 
mensagens de encorajamento e auto-estima e 

Juramento Olímpico:

Permita-me vencer. 
Mas se eu não puder vencer, 
Permita-me ser bravo 
Em minha tentativa

BIC Corporation

2006 marcou o 12° aniversario da BIC como 
patrocinadora do Special Olympics.

Em 1995, a BIC foi um dos patronos oficiais  
dos Jogos Mundiais do Special Olympics  
em New Haven, Connecticut, EUA, e deu 
continuidade a este comprometimento,  
ano após ano.

Em 9 de setembro de 2006, a BIC patrocinou o 
evento Bocce em West Haven, Connecticut. Os 
empregados da BIC e suas famílias doaram 
seu tempo e talento ao evento que durou um 
dia inteiro. Quase 150 atletas de toda 
Connecticut participaram. 

Patrocinadora  
do “Special Olympics Event” 

patrocina desenvolvimento  
de carreira: “A BIC continua  
crescendo com você”

BIC, responsabilidade no dia-a-dia
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Resumo financeiro de 2006
Distribuição da receita  
de atividades comerciais  
a nossos investidores*

Vendas líquidas: 1.448 bilhões de euros

>  432 milhões de euros na Europa

>  670 milhões de euros na América do Norte e Oceania

>  254 milhões de euros na América Latina

>  92 milhões de euros no Oriente Médio, África e Ásia 

EMPREGADOS FORNECEDORES ACIONISTAS BANCOS GOVERNOS INVESTIMENTOS LÍQUIDOS

396 
milhões de euros
Este valor inclui  
salários, contribuições 
sociais e 
compartilhamento  
de lucros pagos aos 
empregados.

720 
milhões de euros
Esse valor inclui  
as compras de  
matéria-prima, produtos 
de reposição e serviços, 
por parte da BIC.  
Alguns impostos locais 
também foram incluídos 
neste valor.

95 
milhões de euros
A BIC pagou 58 milhões 
de euros em dividendos,  
e investiu 37 milhões  
de euros em recompra  
de ações.

(14) 
milhões de euros
Esse valor inclui  
28 milhões de euros  
de pagamento bancário  
do principal de 
empréstimos e 14 milhões 
de euros de compra  
de ativos financeiros  
não-circulantes.

92 
milhões de euros
Valor total do imposto de 
renda corporativo pago no 
mundo todo.

98 
milhões de euros
Esse valor incluiu os  
62 milhões de euros para  
bens de fabricação, aquisição  
de patentes e licenças  
e outros investimentos  
por 10 milhões de euros, 
aquisição de subsidiárias  
por 31 milhões de euros  
e descarte de bens  
de fabricação  
por 5 milhões de euros.

Resultados Totais  
do Ano de 2006

BIC, responsabilidade no dia-a-dia

As vendas líquidas do Grupo BIC foram da ordem de 
1.448,1 milhões de euros em 2006, um aumento de 4,9% 
como reportado, e de 4,6%, em base comparativa.  
O lucro bruto aumentou 20 pontos-base, para 49,0% das 
vendas, refletindo o impacto favorável da reestruturação 
dos EUA ser parcialmente desviada pelo impacto 
negativo dos volumes de produção mais baixos, devido  
a reduções de inventário. A receita operacional (RO) foi 
de 6,6% como reportado, para 253,9 milhões de euros. 
A margem da receita operacional aumentou em  
0,2 pontos, indo para 17,5%.  

A receita operacional normalizada aumentou 7,4% em 
2006, indo para 258,7 milhões de euros, em comparação 
aos 240.9 milhões de euros de 2005. 
A receita líquida do Grupo aumentou em 8,8%, como 
reportado, para 170,2 milhões de euros. Os lucros  
por ação foram de 3,43 euros em 2006, comparados aos 
3,11 euros de 2005, num aumento de 10,3%, uma 
alteração percentual mais alta do que a receita líquida 
do Grupo, em resultado da recompra de ações e do 
programa de cancelamento.

*  Não inclui alterações do capital circulante líquido.



 

	>	 	GLOSSÁRIO

Ciclo de vida Série	de	fases	na	vida	de	um	produto,	desde	a	extração		
de	matéria-prima,	produção,	distribuição	e	uso	até	sua	disposição	
no	final	da	vida	útil

Desenvolvimento  
Sustentável (DS)

“(…)	desenvolvimento	que	atende	as	necessidades	do	presente,		
sem	comprometer	a	habilidade	das	gerações	futuras	em	atender	
suas	próprias	necessidades.”	O	Relatório	Brundtland	(1987),		
Nosso	Futuro	em	Comum

Documento  
de Referência

Relatório	contendo	todas	as	informações	contábeis,	legais		
e	financeiras	relevantes,	necessárias	para	a	apresentação		
de	uma	companhia	para	um	dado	ano	fiscal.	O	conteúdo	é	definido	
pela	circular	COB	n°.	98-01	para	companhias	relacionadas		
no	Premier	Marché	da	Paris	Bourse

Ecodesign Processo	que	consiste	em	levar	em	consideração	o	meio	ambiente,	
ao	projetar	produtos.	O	ecodesign	visa	reduzir	todos	os	aspectos		
de	impacto	ambiental	ao	longo	do	ciclo	de	vida	de	um	produto

GRI Global	Reporting	Initiative:	uma	instituição	internacional	
independente	que	recomenda	regras	a	serem	seguidas	na	
preparação	de	relatórios	sobre	desenvolvimento	sustentável

ISO International Organization for Standardization:	uma	federação	
mundial	composta	de	entidades	normativas	nacionais

NRE Nouvelles Régulations Economiques: Lei	francesa	de	15	de	Maio		
de	2001	que	estipula	as	novas	regulamentações	econômicas.		
O	artigo	116	requer	que	as	empresas	francesas	relacionadas	
divulguem	a	maneira	como	lidam	com	as	conseqüências	sociais		
e	ambientais	de	suas	atividades	de	negócios

OIT Organização	Internacional	do	Trabalho	

Investidores Os	diferentes	públicos	que	participam,	observam	e	são	direta		
ou	indiretamente	influenciados	por	uma	empresa:	empregados,	
clientes,	consumidores,	fornecedores,	acionistas,	ONGs,	
representantes	legais,	governos,	autoridades	locais	e	outros

Este	relatório	foi	preparado	sob		
a	direção	de	Christine	Desbois,		
Diretora	de	Desenvolvimento	Sustentável

Como	tal,	o	mesmo	reflete	um	abrangente	
esforço	de	equipe	por	parte	do	Grupo	BIC,		
sendo	que	numerosos	empregados	de	toda	a	
Companhia	participaram	de	sua	preparação.
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	>		CLIQUE	AQUI	PARA	
VER	UM	GRÁFICO	
RESUMIDO	DE	NOSSO	
PLANO	DE	AÇÃO

Escopo e escolha de indicadores
Período	coberto:	1	de	Janeiro	de	2006	a	31	de	Dezembro	de	2006.

Indicadores	foram	escolhidos	para	permitir	uma	clara	interpretação	dos	dados.	As	informações	foram	
colhidas	por	nossos	gerentes	do	programa	de	desenvolvimento	sustentável	em	cada	unidade	
operacional:	Departamento	de	Desenvolvimento	Sustentável,	Departamento	Jurídico,	P&D,	Logística,	
Vendas,	Produção,	Comunicações	e	Recursos	Humanos.	Os	dados	são	resultantes	de	informações	
consolidadas	de	toda	a	Companhia,	a	partir	de	todos	os	pontos	franceses	e	estrangeiros,	exceto	
quando	dados	locais	estavam	disponíveis	ou	quando	se	mostraram	mais	importantes	do	que	as	
informações	consolidadas.	Indicadores	de	desempenho	relativos	a	Ambiente,	Saúde	e	Segurança	nos	
pontos	de	produção	são	resultantes	da	consolidação	de	informações	colhidas	a	partir	de	questionários	
enviados	a	cada	um	dos	pontos	do	Grupo.	Resumos	de	ações	em	nossas	comunidades	locais	foram	
esboçados	a	partir	de	questionários	anuais	enviados	às	gerências	de	cada	subsidiária.	Indicadores	de	
desempenho	relativos	ao	nosso	programa	corporativo	de	responsabilidade	social,	e	relativos	a	nossos	
sub-contratados,	apenas	abrangem	aqueles	que	estão	conosco	através	de	contratos	globais.

A	exatidão	dos	dados	publicados	é	verificada	pelos	membros	da	comissão	de	desenvolvimento	
sustentável.
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	 INDEX

	 7	 	Nossa	abordagem		
	 valoriza	o	contínuo		
	 aprimoramento

	 	E	isto	é	expresso	a	cada	ano	
através	de	um	programa	
implementado	ao	nível	da	
Companhia,	com	o	suporte		
de	uma	organização	dedicada.

	 16	 Nossa	meta	é	controlar		
	 	 os	impactos	de	nosso

	 	 negócio
	 	Isto	inclui	o	projeto,	fabricação,	

embalagem	e	transporte		
dos	produtos	BIC®.

	 32	 Valores	BIC	no	coração	
	 	 de	cada	relacionamento		
	 	 e	de	cada	compromisso

	 	Desde	o	princípio,	a	marca	BIC®	
foi	estruturada	sobre	fortes	
valores	de	ética,	simplicidade	e	
engenhosidade	–	padrões	estes	
que	são	vivenciados	até	hoje	por	
todos	os	acionistas	da	companhia.
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