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1- SOBRE O RELATÓRIO  
No ano de 2020 publicamos nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade, 

estamos desenvolvendo e aprimorando a coleta de dados ambientais e estabelecendo 

metas visando a melhoria do meio ambiente que engloba a empresa, seus 

colaboradores e o meio externo.  

Pelo segundo ano o Grupo BETRON publica seu Relatório de 

Sustentabilidade. Estamos caminhando em direção do desenvolvimento 

sustentável em nossas operações e prestações de serviço. 

Involuntariamente o Grupo BETRON praticava em seu dia a dia inúmeras 

ações e boas práticas no âmbito ambiental, porém ainda não tínhamos divulgado 

nossas ações para a sociedade. 

Nesse ano de 2022 especificamente foram possível identificar algumas 

melhorias, um exemplo é a adequação do correto manejo, acondicionamento e 

disposição final dos resíduos sólidos produzidos na empresa. O Grupo Betron não 

possui um departamento especializado em Meio Ambiente, nossas ações buscam 

causar o menor impacto possível para o meio ambiente.  Teremos como objetivo 

buscar o desenvolvimento sustentável em nossas ações e prestações de serviço.  

Estamos comprometidos na construção de um futuro melhor, trabalhamos 

pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável e a disseminação de práticas 

socioambientais. 

Outra melhoria significativa foi a redução no consumo de água da empresa , de 

2019 para 2022 conseguimos reduzir em 14% o consumo na sede da empresa.  

O GRUPO BETRON se compromete em manter as medidas educativas em prol 

das vertentes ambientais , sempre buscando reduzir seu consumo de água, energia e 

combustível para sua frota. Além de manter o bom funcionamento do seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, evitando o consumo desnecessário de recursos 

naturais e realizando com prioridade a Reciclagem, Logística Reversa e descartes 

corretos dos seus Resíduos Sólidos. 
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2- POLÍTICAS E DIRETRIZES DO GRUPO BETRON 
O GRUPO BETRON tem como missão prestar serviços de qualidade com 

eficiência, custos compatíveis, atendendo e superando as expectativas dos nossos 

clientes. O GRUPO BETRON prestando serviços de 1999, conta com uma carteira de 

clientes que o credencia a habilitar-se a grandes desafios por isso, oferece rapidez e 

larga experiência na implantação de serviços não só naqueles que de certa forma 

complementam a prevenção patrimonial, controle de entrada e saída de bens, pessoal 

e veículos, como também nos serviços de apoio (limpeza, conservação, jardinagem, 

auxiliares, recepcionistas, telefonistas, entre outros). 

• Soluções: Sabemos como é importante cada detalhe na execução dos 

serviços, por isso, dispomos de técnicos capazes de elaborar uma 

Analise Especifica para cada tipo de Patrimônio que associado as 

segmento do nosso cliente, resulta numa solução “sob medida” para a 

situação, seja na área de Vigilância Armada, segurança eletrônica, 

portaria, limpeza e Conservação ou outras, abrangendo os segmentos 

residencial, comercial, industrial, bancário, entre outros. 

Supervisão: Supervisores com experiência e conhecimento de segurança preventiva 

patrimonial, exercendo constante fiscalização sobre nossos colaboradores, instruindo-

os e buscando sempre melhores resultados.   

2.1 Compromissos com os Direitos Humanos 
O Grupo Betron conduz suas operações com honestidade, integridade e 

transparência, com respeito aos interesses e direitos humanos dos nossos 

empregados, e da mesma forma respeitamos os interesses legítimos daqueles com 

quem mantemos relacionamentos. Em nossas transações comerciais, esperamos que 

nossos parceiros sigam princípios comerciais consistentes com os nossos. Proibimos a 

discriminação, o trabalho infantil, forçado ou decorrente do tráfico de pessoas, e 

temos compromisso com condições de trabalho seguras e saudáveis e a dignidade do 

indivíduo.  

A empresa tem o compromisso com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, sempre buscando a proteção dos direitos e liberdades dos seus 

colaboradores, clientes e parceiros. 
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2.2 Políticas Anticorrupção  
A Política Anticorrupção tem por objetivo afirmar que o Grupo Betron não é 

conivente com atos de corrupção e definir regras e diretrizes pautadas na Lei 

12.846/13 (Lei Anticorrupção) e demais legislações aplicáveis, para conduzir todos os 

nossos negócios com ética, transparência, independência, integridade e regularidade 

visando assegurar a credibilidade e a imagem de nossas empresas. O grupo Betron 

preza por sua idoneidade e pela boa reputação no ramo da vigilância privada, pois está 

desde 1999 no mercado. 

Essa política se aplica ao Conselho de Administração, Diretoria, colaboradores e 

clientes do Grupo Betron. 

Devemos esclarecer o que significa o conceito de Corrupção: “Ação ou efeito de 

corromper, comportamento desonesto, fraudulento ou ilegal que implica a troca de 

dinheiro, valores ou serviços em proveito próprio e a alteração do estado ou das 

características originais de algo”.   

A forma mais comum da corrupção é o suborno. Suborno significa pagar, 

oferecer, prometer ou receber um benefício impróprio com o intuito de influenciar o 

comportamento de alguém para obter ou reter algum tipo de vantagem comercial. Um 

suborno pode ocorrer de várias formas – como a oferta ou a entrega de dinheiro ou 

qualquer outra coisa de valor. 

Os Colaboradores não devem cometer ato de corrupção e suborno bem como 

também não devem fazer uso de intermediários, como agentes, consultores, 

distribuidores ou quaisquer outros parceiros de negócios para este fim. 

2.2.1 Diretrizes Sobre a Política Anticorrupção  

Não é permitido aos colaboradores e terceiros do Grupo Betron: 

• Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida 

a agente público, ou terceira pessoa a ele relaciona; 

• Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática de atos ilícitos; 

Ao se tratar de licitações e contratos, é considerado como intolerável: 

• Descumprir os requisitos da lei 8.666/93 (Lei das licitações); 
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• Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. 

• Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

• Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 

• Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

• Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

• Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

• Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 

da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

• manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública. 

Colaboração com agentes e órgãos públicos: 

• É proibido dificultar atividade de investigação ou fiscalização de 

órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, 

inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional. 

2.3 Canais para Denúncias Anônimas ou Reclamações  
Em caso de denuncias, reclamações ou queixas qualquer colaborador pode 

realizar seus questionamentos através dos canais: 

 SITE: www.betron.com.br na aba “Fale Conosco”; 

 EMAIL: Betron@betron.com.br. 

 

 

 

CANAIS PARA DENUNCIAS ANÔNIMAS: 

 www.betron.com.br na aba “Fale Conosco” 

 EMAIL: Betron@betron.com.br. 
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3- POLÍTICAS E DIRETRIZES DE SAÚDE, SEGURANÇA E 

MEIO AMBIENTE 

3.1 – Política Ambiental 
O Grupo Betron busca a sustentabilidade ambiental, social e econômica de 

acordo com suas possibilidades. Buscamos minimizar quaisquer impactos ambientais, 

através das seguintes ações: 

• Evitar o desperdício de água e energia; 

• Promover à conscientização de seus colaboradores a manutenção do 

meio ambiente; 

• Evitar o desperdício de matérias e equipamentos. 

 

3.2 – Política de Saúde e Segurança do Trabalho  
 

O Grupo Betron se compromete em buscar que suas atividades garantam a 

proteção de seus colaboradores e parceiros.  A empresa irá promover condições e 

procedimentos para que seja possível controlar os riscos de exposição de seus 

colaboradores. Algumas ações a serem empregadas: 

• Reduzir os riscos a segurança e saúde das pessoas; 

• Monitorar o treinamento de seus colaboradores; 

• Prevenir emergências; 

• Estar em conformidade com a legislação pertinente de saúde e 

segurança do Trabalho.  
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4- O PROGRAMA BETRON SUSTENTAVÉL  
Inicialmente precisamos explicitar que as atividades que desenvolvemos no 

GRUPO BETRON são de prestação de serviço para terceiros, isso quer dizer que 

nossos colaboradores estão distribuídos e alocado em aproximadamente 500 

postos de trabalho distintos localizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

A sede do GRUPO BETRON fica localizada no Município de Curitiba/ Paraná, 

portanto nossas ações do Programa tem como foco principal a sede da empresa que 

mantem colaboradores do setor administrativo e operacional que prestam suporte a 

todos os outros colaboradores. 

Para dar mais clareza ao relatório devemos entender também que 

conceitualmente “responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes, individuais 

ou empresariais, voltado para o desenvolvimento sustentável do planeta”, ou seja, a 

ação ambientalmente responsável deve levar em conta o crescimento econômico 

ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, 

garantindo a sustentabilidade.   

Começando a definir nosso programa estamos implementando o Programa de 

Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), que define os resíduos gerados pela empresa, 

segregação dos resíduos, seu armazenamento temporário adequado e sua destinação 

final. 

Outro Programa que a empresa está implementando é o Consumo Consciente , 

onde o objetivo é buscar a conscientização dos seus colaboradores através de ações 

cotidianas para a redução dos materiais de escritório utilizados na empresa bem como 

a redução de consumo de energia elétrica e água.  

Como outro método de boas práticas do GRUPO BETRON, estamos 

implementando como requisito para finalização de contrato com nossos fornecedores 

externos a necessidade de responsabilidade socioambiental dos mesmos. 

O Programa Sustentável do Grupo BETRON além de englobar o meio ambiente 

também visa a responsabilidade social com seus colaboradores. 
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4.1 Programa de Boas Práticas Ambientais  
O Grupo Betron não possui um elevado potencial poluidor, pois utiliza apenas 

os recursos naturais necessários para realizar suas atividades administrativas e 

operacionais. Ainda assim é possível que façamos melhorias na redução de consumo 

de recursos naturais, energia elétrica e combustível dos automóveis. Com essas 

reduções estaríamos contribuindo para a melhoria do meio ambiente e a redução dos 

custos operacionais da empresa. 

Alguns programas como o de Gestão de Resíduos e de Consumo 

Consciente estão sendo implementados. A empresa se compromete em 

• Obedecer a legislação ambiental e se responsabilizar pelos impactos 

causados; 

• Suspender qualquer ação com chance de dano ambiental; 

• Implementar programas que buscam o desenvolvimento sustentável. 

4.2 – Programa de Boas Práticas Trabalhistas 
O Grupo BETRON preza por realizar contratos integralmente de acordo com a 

legislação trabalhistas, todos os seus colaboradores são registrados seguindo o regime 

da CLT (Consolidação de Leis Trabalhistas) além de estar em conformidade com as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho que assegura a saúde e 

segurança de seus trabalhadores. Com isso a empresa busca a qualidade de vida e bem 

estar de seus colaboradores sempre mantendo as relações dentro da legislação 

vigente.  Algumas práticas adotadas: 

• Cumprimento da legislação trabalhista; 

• Eliminar qualquer prática discriminatória de demissão; 

• Garantir a igualdade de oportunidades para todos os trabalhadores; 

• Coibir qualquer pratica de trabalho exploratório ou abusivo. 

4.3 Programa de Desenvolvimento dos Direitos Humanos 
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O Grupo Betron conduz suas operações com honestidade, integridade e 

transparência, com respeito aos interesses e direitos humanos dos nossos 

empregados, e da mesma forma respeitamos os interesses legítimos daqueles com 

quem mantemos relacionamento. Algumas necessidades a serem atendidas pela 

empresa: 

• Cumprimento da sua Politica de Direitos Humanos 

• Manter relacionamento comercial apenas com empresas que respeitem 

os direitos humanos; 

• Registrar e atender as queixas realizadas sobre a empresa; 

• Garantir o tratamento igualitário entre todos os seus colaborares, 

proibindo qualquer tipo de preconceito ou discriminação. 

 

4.4 – Programa de Ética Grupo Betron 
 

Como já citado nas Politicas do Grupo BETRON, nos utilizamos boas práticas de 

funcionamento e conduta Ética para relacionamento com clientes, fornecedores e 

colaboradores. A empresa não compactua com qualquer tipo de corrupção.  

 

5 – SOBRE ESSE RELATÓRIO  
 

Após apresentar brevemente a empresa entraremos efetivamente nos dados 

levantados para elaboração desse relatório de sustentabilidade para que possamos 

definir objetivos a serem alcançados nos próximos anos.  

Os dados levantados foram de: Consumo de energia elétrica, Consumo de água, 

Emissões Atmosféricas e a Gestão dos Resíduos Sólidos. 

 

5.1 – Consumo de Energia Elétrica 
Os dados levantados para isso foram provenientes do Período de Maio de 2020 

à Junho de 2022 , do consumo da Sede da empresa localizada em Curitiba. 
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A Energia elétrica utilizada na sede da empresa e proveniente da COPEL 

(Companhia Paranaense de Energia ) , utilizada nos setores administrativo e 

operacional realizados na sede da empresa.  

   CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  

Mês ANO 
Consumo 
Mensal 
(Kwh) 

Mês ANO 
Consumo 
Mensal 
(Kwh) 

Mês ANO 
Consumo 
Mensal 
(Kwh) 

Julho 2021 2958 Abril 2020 2650 Maio 2019 2253 
Agosto 2021 2034 Maio 2020 2043 Junho 2019 2045 

Setembro 2021 2356 Junho 2020 2375 Julho 2019 2208 
Outubro 2021 3306 Julho 2020 2308 Agosto 2019 2272 

Novembro 2021 2391 Agosto 2020 2437 Setembro 2019 2499 
Dezembro 2021 2625 Setembro 2020 2399 Outubro 2019 2484 

Janeiro 2022 3101 Outubro 2020 2559 Novembro 2019 2342 
Fevereiro 2022 2793 Novembro 2020 2314 Dezembro 2019 2666 

Março 2022 3315 Dezembro 2020 2717 Janeiro 2020 2134 
Abril 2022 2393 Janeiro 2021 2893 Fevereiro 2020 2918 
Maio 2022 2124 Fevereiro 2021 2767 Março 2020 2301 
Junho 2022 2566 Março 2021 2628 Abril 2020 2650 

kWh = medida de energia elétrica de Quilowatt-hora 
Consumo Anual (Kwh) 

2021/2022 
31962 Consumo Anual 

(Kwh) 2020/2021 30090 
Consumo Anual 

(Kwh) 2019/2020 28772 

Aumento de Consumo nos últimos 12 meses 1872 

Aumento de cerca de 6 % no consumo de Energia Elétrica, sendo assim não atingimos a 
meta 

 

O Grupo Betron não conseguiu atingir seu objetivo anual que seria a redução 

de no mínimo 5% de Consumo de Energia Elétrica, o que evidenciamos foi o aumento 

de cerca de 6% no Consumo de Energia Elétrica. Isso pode ser explicado pelo aumento 

de aparelhos eletrônicos voltados a Segurança e Vigilância patrimonial da sede da 

empresa.  

No último ano algumas salas administrativas foram desativas e com isso os 

aparelhos de Ar condicionado também, Continuamos com o Objetivo de reduzir em no 

mínimo 5% no Consumo Anual de Energia Elétrica.  
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5.2 Consumo de Água Potável  

 

Os dados levantados para isso foram provenientes do Período de Junho de 2019 à 

Junho de 2022 , do consumo da Sede da empresa localizada em Curitiba. A água 

potável que utilizamos é proveniente da Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), na empresa possuímos bebedores que possuem filtros para melhorar a 

qualidade da água potável que utilizamos (apesar da água ter excelente qualidade e 

potabilidade).  

 

CONSUMO DE ÁGUA POTAVÉL 

Mês ANO 
Consumo 
Mensal 

(m³) 
Mês ANO 

Consumo 
Mensal 

(m³) 
Mês ANO 

Consumo 
Mensal 

(m³) 

Julho 2021 20 Maio 2020 26 Junho 2019 26 
Agosto 2021 19 Junho 2020 26 Julho 2019 25 

Setembro 2021 24 Julho 2020 22 Agosto 2019 27 
Outubro 2021 25 Agosto 2020 20 Setembro 2019 28 

Novembro 2021 24 Setembro 2020 23 Outubro 2019 28 
Dezembro 2021 28 Outubro 2020 40 Novembro 2019 24 

Janeiro 2022 14 Novembro 2020 30 Dezembro 2019 22 
Fevereiro 2022 20 Dezembro 2020 23 Janeiro 2020 30 

Março 2022 38 Janeiro 2021 17 Fevereiro 2020 33 
Abril 2022 18 Fevereiro 2021 21 Março 2020 32 
Maio 2022 22 Março 2021 21 Abril 2020 20 
Junho 2022 26 Abril 2021 20 Maio 2020 26 

m³ = unidade de medida do consumo de água ( 1 m³ equivale a 1000 litros) 

Consumo Anual 
2021/2022 278 Consumo Anual 

2020/2021 289 
Consumo Anual 

2019/2020 321 

Redução no Consumo nos últimos 12 meses (m³) 11 

Redução de cerca de 4% no Consumo de água Potável nos últimos 12 meses 

 

Ao contrario dos do balanço do consumo energético , o Grupo Betron atingiu o 

parte do objetivo de reduzir o consumo, nos últimos 12 meses ocorreu uma 

diminuição de 4% o Consumo de água Potável , esse fato se deve ao fato do consumo 
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consciente dos seus colaboradores.  Ressaltamos que se formos comparar com o 

consumo de 2019/2020 para 2021/2022 a redução de consumo chega em 14%. 

Para o próximo ano buscamos manter a meta de reduzir cerca de 5 a 10% do 

consumo de água potável. 
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5.3 – Emissões Atmosféricas 
 

As emissões atmosféricas provenientes do Grupo Betron foram calculadas 

através do GGH Protocol, p a r a  o s  a n o s  d e  2 0 1 9 / 2 0 2 0  o s  d a d o s  

c o l e t a d o s  f o r a m  p r o v e n i e n t e s  a  f r o t a  a t u a l  d a  e m p r e s a  q u e  

e r a  d e :  12 automóveis e 23 motocicletas que são de propriedade da empresa, nesse 

ultimo ano tivemos o aumento de 2 veículos automotivos adquiridos para compor a 

frota da empresa e com isso foram incluídos no calculo de emissão de GEE.  

Para o ano de calculo atual 2021/2022 a frota atualizada são de: 6 automóveis 

e 25 motocicletas. 

O GHG Protocol é uma ferramenta utilizada para entender, quantificar e 

gerenciar emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) que foi originalmente 

desenvolvida nos Estados Unidos, em 1998, pelo World Resources Institute (WRI) e é 

hoje o método mais usado mundialmente pelas empresas e governos para a 

realização de inventários de GEE. Dentre as características  dessa  ferramenta  

destacam-se o fato  dela  oferecer  uma estrutura para contabilização de GEE, seu 

caráter modular e flexível, a neutralidade em termos de políticas ou programas e 

ainda o fato de ser baseada em um amplo processo de consulta pública.  

A planilha de Calculo da GHG teve algumas atualizações e modificações para 

esse ano de 2022.  

A ferramenta que utilizamos foi através do cálculo de Combustão Móvel 

(automóveis e motocicletas) e do cálculo da Compra de Eletricidade utilizada na 

empresa 
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RESULTADOS DA EMISSÃO DE GEE DO GRUPO BETRON  

ANO Escopo Utilizado 
Emissões de 

CO2 fóssil  
(t) 

Emissões de 
CH4 (t) 

Emissões de 
N2O (t) 

Emissões 
totais (t 

CO2) 

Emissões de 
CO2 

biogênico (t) 

2019 
Resultados por cálculo de 

emissões de GEE dos 
Automóveis e motocicletas 

45,49 0,02 0,01 48,35 46,45 

2019 
Resultados por cálculo da 

energia elétrica anual 
utilizada 

        2,11 

TOTAL (2019) 45,49 0,02 0,01 48,35 48,56 

2020 
Resultados por cálculo de 

emissões de GEE dos 
Automóveis e motocicletas 

89,47 0,03 0,01 93,08 22,83 

2020 
Resultados por cálculo da 

energia elétrica anual 
utilizada 

        2,3 

TOTAL (2020) 89,47 0,03 0,01 93,08 25,13 

2021 
Resultados por cálculo de 

emissões de GEE dos 
Automóveis e motocicletas 

46,96 0,01 0 48,47 11,98 

2021 
Resultados por cálculo da 

energia elétrica anual 
utilizada 

    4,17 

TOTAL (2022) 46,96 0,01 0 48,47 16,15 
 

Podemos notar com a Tabela de Resultados de Emissão de GEE apresentada 

que houve a diminuição da emissão de CO2 proveniente dos automóveis e 

motocicletas, tivemos a diminuição da frota de automóveis e o aumento da frota de 

motocicletas que consomem menos combustível por quilometro rodado. 

 

5.4 – Gestão dos Resíduos Sólidos  
 

A geração dos resíduos sólidos na sede da empresa é proveniente dos setores 

administrativo e operacional que em sua maioria são resíduos passíveis de reciclagem. 

A empresa adota boas práticas que contribuem para a melhoria do meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável do Grupo Betron. Os únicos resíduos 

perigosos que geramos (pilhas e lâmpadas) são devidamente acondicionados e 
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destinados a unidades públicas coletoras desses materiais que os encaminham para 

a reciclagem ou para logística reversa. Outra ação desenvolvida pela empresa que 

visa também ajudar a comunidade local é a de doação dos uniformes que seriam 

inutilizados pelos colaboradores, os mesmos são descaracterizados e 

encaminhados para uma unidade de doação disponível localizada em uma Igreja no 

Município de Curitiba. 

Os demais resíduos sólidos e lixos gerados dentro da empresa são 

devidamente segregados e destinados de acordo com sua classificação nos dias de 

coleta pública de resíduos. 

Algumas práticas de consumo consciente e reutilização de materiais são 

utilizados na empresa para diminuir o passivo ambiental do uso irracional dos 

materiais (como por exemplo Papel Sulfite). Na empresa também foram adotados 

canecas e copos reutilizáveis , evitando assim o uso de copos plástico. 

Todas as etapas de gestão dos resíduos sólidos estão descritas no PGRS 

(Plano de Gestão de Resíduos Sólidos) da empresa, com isso foram realizados o 

levantamento da produção dos resíduos e sua classificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela – Gestão dos Resíduos do Grupo Betron 
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6 – OPORTUNIDADES DE MELHORIAS  
O relatório de Sustentabilidade do Grupo Betron de 2021-2022 está sendo 

a experiência formalizada da empresa em busca do desenvolvimento sustentável 

e melhoria nas questões sociais. 

Buscamos trabalhar nos últimos 12 meses com diálogos de segurança e 

treinamentos de educação ambiental com nossos colaboradores, visando a melhoria do 

consumo de recursos naturais e de materiais dentro da empresa.  

Em alguns aspectos como o consumo de água potável conseguimos um 

resultado satisfatório ao diminuir em 14% o consumo comparado com o ano de 2019. 

Outro aspecto positivo foi notada na conscientização de segregação de resíduos sólidos 

na empresa, que através do PGRS conseguimos adequar a empresa e estamos colhendo 

resultados positivos.  

Alguns fatores a empresa ainda precisa melhorar como o consumo de energia 

elétrica e o consumo de combustível que abastece os veículos das frotas do Grupo 

Betron.  

Continuaremos buscando recursos para melhorar todos os aspectos que causam 

impacto ao meio ambiente ou aos nosso colaboradores , terceirizados ou parceiros de 

trabalho.  
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