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Sobre a Maha Energy
A Maha é uma empresa internacional independente sediada na Suécia, produtora de petróleo e gás, focada em
soluções de Engenharia de Recuperação Avançada de Petróleo (Enhanced Oil Recovery - EOR) para ativos de
petróleo e gás com desempenho insatisfatório. A Maha formou uma equipe de especialistas da indústria com
expertise individual para formar uma base sólida de ativos de produção objetivando o crescimento através da
engenharia de petróleo com tecnologias de exploração de campos próximos. O foco primário é implementar
tecnologias de última geração em campos maduros de óleo e gás.
As ações da Maha Energy são negociadas na Bolsa Principal Nasdaq em Estocolmo sob o símbolo de registro
‘MAHA A’.
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Carta aos Nossos Stakeholders
Caros Stakeholders,
Esperamos que todos lendo este relatório estejam com
saúde e em segurança e que o impacto econômico
da pandemia da COVID-19 não tenha sido estressante
demais. Devido aos desafios sem precedentes
de 2020, a Maha, assim com o resto do mundo,
teve de se adaptar a novas normas. Ao longo do
desenrolar da pandemia da COVID-19, a Maha
tem sido dinâmica em sua estratégia comercial,
adaptando-se com êxito às mudanças globais e
locais, em estreita colaboração com contratados
e fornecedores para assegurar a continuidade de
suas operações, ao mesmo tempo em que, e acima de
tudo, manteve todos seguros, como parte de sua
resposta à COVID-19.
Uma ação rápida foi tomada no início de abril de
2020 a fim de proteger empregados, contratados e
a empresa dos impactos da COVID-19. Em todos
os momentos, a Maha ultrapassou todas as diretrizes
locais e internacionais para proteger e salvaguardar
seus empregados e contratados. Mais estações
sanitárias foram criadas; procedimentos de trabalho
foram alterados, bem como protocolos de trabalho
à distância foram implementados nas instalações e
escritórios da Maha. A Empresa incentiva o aumento
das práticas de higiene entre os empregados e reduziu
ao mínimo as viagens relacionadas a trabalho para
evitar a propagação do vírus.
A segurança sempre foi, e continua sendo,
uma prioridade na Maha. Reconhecendo que para
obter operações bem-sucedidas, tanto os empregados
como os contratados devem ter um ambiente de
trabalho seguro. Como na Maha, a filosofia de
segurança é uma mentalidade e uma cultura, ao
invés de apenas um procedimento ou protocolo, a
empresa implementou o Programa de Segurança da
DuPont™ STOP®1 – um programa de segurança com
base em comportamento dentro do padrão esperado.
1

https://www.dupont.com/industries/safety-and-protection.html
https://www.dsslearning.com/dupont-stop/stop-overview-workshops
https://www.dsslearning.co.uk/dupont-stop

O esforço por uma cultura de segurança na Maha foi
bem sucedido com zero fatalidade e zero acidentes
como perda de tempo (LTI) em 2020.
A Maha procura criar valor duradouro para os
stakeholders através de operações responsáveis,
garantindo ao mesmo tempo a segurança de
empregados, contratados e visitantes. Mesmo durante
estes tempos conturbados, a empresa continua
a ampliar sua
carteira
de
negócios,
como
ficou demonstrado pelas recentes aquisições da
Illinois Basin e Omã. Além desses ativos, a Maha
está ciente do crescente interesse de investidores
por assuntos ambientais, sociais e de governança
(ESG) e tem tomado medidas para atender este
interesse. Embora a Maha valorize a noção de que
a sustentabilidade pode, e deve, ir de mãos dadas
com a estratégia corporativa, as informações de ESG
aqui apresentadas foram compiladas neste sucinto e
acessível Relatório de Sustentabilidade.
A transparência para os stakeholders é parte crítica de
qualquer estratégia atual de negócios. Este relatório
destacará as muitas conquistas ambientais, sociais,
de governança, de saúde e segurança que refletem
os valores corporativos e o desempenho da Maha. O
Relatório também fornece informações sobre os riscos
relevantes não tradicionais da Maha em relação a
fatores ESG e as etapas identificadas para monitorar e
mitigar tais fatores.

C

Jonas Lindvall
Chief Executive Officer (CEO)
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Engajamento dos Stakeholders
Manter um relacionamento próximo e duradouro
com os stakeholders é importante e de grande valor
para a Maha, dado que os mesmos desempenham
um papel importante no êxito do negócio. A
empresa os define como indivíduos, comunidades
e organizações que podem ser impactadas
por suas operações. Como os stakeholders e
a Maha estão conectados, o envolvimento e
os interesses dos mesmos são considerações
fundamentais para a sua estratégia de negócios.
O interesse dos stakeholders em integrar os fatores
de ESG no modelo corporativo tem incentivado a
Maha a se empenhar para utilizar avaliações por
empresas independentes para ajudar a produzir
relatórios com mais qualidade e transparência.

Objetivo, Escopo, e Limites do Relatório
A divulgação de informações transparentes
e inteligíveis que permitem aos stakeholders
monitorar o progresso e os compromissos
da Maha, sustentam a
estratégia
ESG
da
empresa. Embora a divulgação das informações
de ESG e Responsabilidade Social Corporativa
(CSR) tenha se tornado um processo monitorado
externamente, a filosofia da Maha sempre foi de
operar de forma segura, sustentável e eficaz. Este
relatório integrado demonstra o desempenho, os
riscos e as iniciativas de ESG da Maha.
Este relatório divulga o desempenho de ESG
da Maha no período de 1º de janeiro a 31
de dezembro de 2020. Os dados aqui apresentados
foram coletados e revisados incluindo todas
as instalações operacionais e escritórios da Maha.
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A Abordagem da Maha
O entendimento da Maha de que os fatores relacionados a ESG podem causar impactos materiais e financeiros para
seu negócio, estimulou a empresa a dedicar mão-de-obra para ESG e SSMA (segurança, saúde e meio ambiente)
de forma a apoiar as iniciativas de sustentabilidade.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA (CSR)

POTENCIAIS IMPACTOS
MATERIAIS

MEIO AMBIENTE
•

Biodiversidade

•

Emissões

•

Gerenciamento

•

Água

SOCIAL
•

Engajamento da Comunidade

•

Diversidade

•

Empregos

•

Saúde e Segurança

MEIO AMBIENTE
•

Atrasos das Licenças e da Operação
•

Impacto Físicos no Ambiente
•

E
S
G

Impactos na Reputação

SOCIAL
•

Atrasos na Operação de
Origem não Técnica
•

Impactos na Reputação
•

GOVERNANÇA
•

Anticorrupção

•

Código de Conduta

•

Política de SSMA

•

Leis e Regulamentos Internos

Retenção de Talentos

GOVERNANÇA
•
•

Impactos Financeiros

Atrasos das Licenças e da Operação
•

Impactos na Reputação

e Externos
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Relatórios
O grande número de empresas que estão introduzindo
elementos de ESG em seus Relatórios, com diferentes
sistemas de pontuação, enfatiza o interesse dos
investidores pelo assunto como parte da estratégia
corporativa. A Maha se esforça para incorporar as
estruturas da Global Reporting Initiative (GRI) e
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) em
sua estratégia de negócios, além de respeitar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas (SDG da ONU).

2

5

Como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
de Sustentabilidade, os 17 objetivos das Nações Unidas
tornaram-se um “padrão global” para alcançar um
futuro melhor e sustentável para todos.”2 O Secretário
Geral da ONU pediu aos governos e a todos os setores
envolvidos para empreender ações globais, locais, e
públicas para atingir os Objetivos SDG da NU. Neste
Relatório, os ícones SDG indicam a associação entre
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas e os elementos de meio ambiente, social,
e de governança

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Maha Energy
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RISCOS OPERACIONAIS E DE PRODUÇÃO
RISCO
OPERACIONAL

A Maha depende da disponibilidade de uma
infraestrutura funcional relacionada às áreas
em que opera, tais como estradas, suprimento
de energia elétrica e água, além dos sistemas
de coleta de óleo e gás. Dependendo da
área em que a empresa opera, certas
infraestruturas e serviços comumente
associados às operações petrolíferas podem
não estar prontamente disponíveis.

MITIGAÇÃO
OPERACIONAL
Para mitigar os riscos de infraestrutura funcional, a Maha tomou medidas
concretas para promover a contratação de bens e serviços locais para reduzir
o risco de atrasos na entrega de equipamentos e serviços. A Maha também
se empenhou na criação de boas relações com as comunidades locais, seus
fornecedores e parceiros comerciais para garantir operações sem interrupções,
bem como em benefício da economia local.
A Maha empreendeu um projeto de infraestrutura rodoviária no Campo de Tie para
melhorar o acesso ao campo e à comunidade local.
A Maha também adotou o projeto Gas to Wire reduzindo sua dependência da rede
elétrica local.
A empresa também usa os caminhões de transporte de óleo de um dos seus
clientes para assegurar a confiabilidade desta operação.
A empresa também planeja construir um “by pass” do sistema de dutos no
Campo de Tartaruga evitando que caminhões trafeguem pela vila local.

RISCOS GEOLÓGICOS
RISCO
RESERVAS E GEOLOGIA
Talvez o maior risco para a Maha seja o risco
geológico da presença de hidrocarbonetos . Para
que óleo e gás estejam presentes, múltiplos
fatores devem convergir, com o captura,
migração e geração de hidrocarbonetos. Os
parâmetros do reservatório podem variar dentro
das suas camadas. O grau de incerteza dos
parâmetros usados para estimar os volumes de
hidrocarbonetos do reservatório varia de acordo
com as variações de porosidade, do “net pay” e
da saturação da água presente.
As variáveis econômicas determinam a
comercialidade do reservatório em função dos
riscos geológicos que apresenta.

MITIGAÇÃO
RESERVAS E GEOLOGIA
O objetivo principal da empresa é se engajar na tecnologia avançada de
recuperação do óleo, o que significa que a Empresa se dedica principalmente
à exploração de hidrocarbonetos já descobertos. Portanto, o maior risco
subsuperficial para a empresa reside no processo de extração, ao invés do
processo de exploração. Para este fim, a Maha dispõe de geólogos e engenheiros
independentes para reavaliar anualmente seus reservatórios e planos de
desenvlvimento.
A Maha mantém um auditor terceirizado independente, cuja função é revisar e
auditar anualmente as suas reservas. Elas são classificadas de acordo com padrões
industriais estabelecidos e divididas em faixas probabilísticas. Além dos volumes
dos reservatórios, os valores presentes das reservas são determinados anualmente
independente do preço do petróleo.

RISCOS FINANCEIROS
RISCO
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

MITIGAÇÃO
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

A Maha opera na exploração e extração
de petróleo estando exposta a uma série
de riscos e incertezas inerentes à indústria
petrolífera. É um negócio de capital intenso
em todas as suas etapas estando sujeito
às flutuações dos preços de petróleo, aos
humores do mercado, às variações cambiais,
inflação e outros riscos.

A filosofia da Maha é adquirir ativos de hidrocarbonetos existentes e aumentálo com tecnologias avançadas de recuperação. A estratégia é gerar valor em
uma relação 50:40:10, i.e., uma carteira de 50% em ativos em produção, 40%
em avaliação, e 10% em exploração de campos próximos. Assim, ideia é limitar
a exploração a 10% de sua carteira de ativos e usar somente fundos gerados
internamente para financiar as iniciativas de exploração. Para reduzir o risco
ainda, a Maha também visa limitar-se à “exploração de campos próximos”que são
formações adjacentes ou muito próximas às áreas de produção existentes.
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40%
Projetos em Avaliação

50%
Portfolio de Ativos em Produção

A Maha é uma empresa de exploração e produção de
petróleo e gás que se concentra na implementação de
tecnologias EOR de última geração para campos de
petróleo existentes e maduros.
Para reduzir riscos, a Maha emprega tecnologias
comprovadas e modernas para extração de
hidrocarbonetos. O desenvolvimento e produção
de petróleo bruto nos reservatórios pode ter até 3
fases distintas de recuperação - primária, secundária
e terciária. A recuperação primária também é
conhecida como “esgotamento natural”, enquanto as
tecnologias de recuperação secundária e terciária
são conhecidas como Enhanced Oil Recovery (EOR). A
recuperação secundária e terciária são implementadas
quando os métodos de recuperação convencional são
incapazes de produzir o petróleo restante. O modelo
estratégico de negócios para focar em geografias
com hidrocarbonetos comprovados reduz os riscos
subsuperficiais explorando áreas com ocorrências que

podem ter sido anteriormente negligenciadas.
A Maha adota a filosofia de adquirir ativos de
hidrocarbonetos existentes e agregar valor através da
aplicação de tecnologias modernas de recuperação de
hidrocarbonetos na relação 50:40:10. Isto significa que
a empresa se esforça para que pelo menos 50%
da produção seja de baixo risco, produzindo ativos
de produção em dinheiro, e que 40% dos ativos devem
ser de algum risco para consumir a produção. Então, os
10% da produção exploratória próxima ao campo
estarão restritos às condições abaixo: (a) ser financiados
por fluxos de caixa existentes, e (b) devem estar nas
proximidades do campo de produção próprio da
empresa.
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Presença Geográfica
A sede da Maha fica em Estocolmo, na Suécia, com escritório de apoio técnico em Calgary, no Canadá. A Companhia
possui ativos no Brasil, Estados Unidos da América, e no Sultanato de Omã. Três dos ativos são considerados como
de produção de óleo leve enquanto os outros dois de óleo pesado.
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LAK Ranch • Wyoming, EAU • 99% WI (Operador) • Petróleo de 19o API
Illinois Basin • Illinois, Indiana, EAU • 95% WI (Operador) • Petróleo de 35o API
Tartaruga • Aracaju, Brasil • 75% WI (Operador) • Petróleo de 41o API
Campo de Tie • Bahia, Brasil • 100% WI (Operador) • Petróleo de 36-38o API
Omã

• Bloco 70, Omã • 100% WI (Operador) • Petróleo de 13o API

Maha Energy: Relatório de Sustentabilidade 2020

BEOD – Barris Equivalentes de Óleo por Dia
Conversão de gás para óleo: 6.000 pés cúbicos = 1 barril equivalente de óleo

Os números de produção acima são valores brutos, sem dedução de royalties e impostos.
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SAÚDE E SEGURANÇA

Health & Safety
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RISCOS À SAUDE E SEGURANÇA
RISCO

MITIGAÇÃO
COVID-19 - Ameaça à Saúde em 2020

COVID-19 - Ameaça à Saúde em 2020
O surto de uma nova cepa de coronavírus, COVID-19,
causou uma crise global de saúde pública que resultou em
volatilidade generalizada e deterioração das condições
comerciais, econômicas e do mercado.

A Maha segue todas as normas e regulamentos aplicáveis
para proteger seus empregados e contratados da
COVID-19. Foram implementadas respostas adicionais ao
COVID-19 em todas as instalações e escritórios da Maha.
A Maha também tem uma ferramenta interna de previsões
econômicas que é atualizada conforme as necessidades
para monitorar a saúde econômica da Empresa.
Saúde e Segurança dos Empregados

Saúde e Segurança dos Empregados
Questões de saúde e segurança (como acidentes e
fatalidades) podem resultar em interrupções nas operações
com impactos negativos na produção e rentabilidade. Se
estas questões se tornarem crônicas, podem causar danos à
reputação, e acima de tudo podem impactar um membro da
equipe da Maha.

A Maha leva muito a sério a saúde e a segurança de seus
empregados, contratados e fornecedores e implementou
uma cultura de segurança em toda a empresa através do
Programa de Segurança DuPont™ STOP®.
A empresa criou um Comitê de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente (SSMA), composto de membros
da Diretoria, para revisar e monitorar questões da Maha
relacionados a assuntos de SSMA.

14

Saúde e Segurança na Maha
Como os empregados da Maha são seu ativo e recurso
mais valioso para explorar e desenvolver oportunidades
de negócios, a empresa se empenha para assegurar a
saúde, segurança e bem-estar de cada empregado
e todas as pessoas envolvidas com suas atividades,
promovendo avaliações de risco individuais e práticas
seguras de trabalho. Isto significa que a segurança dos
empregados, do meio ambiente e da propriedade
sempre vem em primeiro lugar e nesta ordem.

A Política de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente é revisada e aprovada pelo
Conselho de Administração da Maha.
Na Maha, a segurança é vista como uma mentalidade e
cultura ao invés de um procedimento ou protocolo. Criar
uma cultura de segurança ouvindo pessoas e suas
preocupações com a segurança é um compromisso
importante para a Maha. Como parte da cultura de
segurança, o Programa de Segurança DuPont™ STOP®3
foi implementado em todos os níveis da organização.
O Programa de Segurança visa mudar o pensamento
e o comportamento das pessoas para assumir uma
mentalidade visando a segurança. Os participantes do
Programa recebem informações sobre segurança, sua
aplicação no mundo real, e habilidades para trabalhar
com mais segurança. Este programa tem sido estudado,
testado e comprovado para ajudar a reduzir acidentes
no local de trabalho.
15
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Em 2020, 70% dos empregados da Maha foram
treinados e certificados pelo programa de segurança
DuPont™ STOP®. Depois de introduzido na Maha, mais
de 40 sessões de treinamento de segurança STOP®
foram conduzidas e mais sessões estão planejadas para
2021. O objetivo da Maha é certificar 100% de seus
empregados de operação no Programa de Segurança
STOP® DuPont™.
Como parte do Programa de Segurança STOP®
DuPont™, a equipe SSMA coleta Cartões de Segurança
STOP dos empregados e contratados, que ajudam a
Maha a conhecer as preocupações de segurança que
possam ter. Estes cartões não só ajudam a Maha a
entender e melhorar o ambiente de segurança no local
de trabalho, como também reforçam a mentalidade
de segurança de seus empregados e contratados. O
uso destes cartões incentiva a identificação proativa
de riscos, com pensamento voltado à segurança. A
equipe de gestão da SSMA analisa cada preocupação
com segurança e procura eliminar e tratar potenciais
problemas identificados. Quanto mais cartões forem
coletados, mais pessoas pensarão em segurança e
compreenderão melhor como cada um pode contribuir
com a segurança no local de trabalho. Em 2020, mais de
600 Cartões de Segurança foram recebidos pela equipe
de SSMA da Maha.
3

https://www.dupont.com/industries/safety-and-protection.html
https://www.dsslearning.com/dupont-stop/stop-overview-workshops
https://www.dsslearning.co.uk/dupont-stop

Alinhado com o Programa de Segurança STOP®
DuPont™, a Maha considera que todos os seus
empregados têm parte na responsabilidade de manter
um ambiente de trabalho respeitoso e seguro. Isto
significa cuidar uns dos outros, bem como evitar colocar
em risco a si mesmo ou a outros. Qualquer empregado,
terceiro ou visitante da Maha tem a responsabilidade
e autoridade de recusar e parar o trabalho a qualquer
momento com base no fato de ser considerado inseguro
para o indivíduo, instalação e/ou o meio ambiente.

600+
Cartões

Recebidos em 2020

9.000+

Horas de treinamentode
segurança realizados em
2020

A Maha procura constantemente novas e inovadoras
maneiras de atingir o objetivo permanente de zero
lesões ou doenças relacionadas ao trabalho.
Documentar e relatar incidentes, quase acidentes, e
estratégias potenciais para melhoria da segurança,
ajudam a Maha a compreender melhor o ambiente de
trabalho e segurança. Isto significa que os empregados
devem:

0
Tempo Perdido
lesões
em 2020

INFORME IMEDIATAMENTE O QUE ESTÃO OBSERVANDO.
SER TRANSPARENTE - não esconder fatos.
SER OBJETIVO - dizer como os fatos realmente são
SER PROATIVO - informar melhorias para prevenção de acidentes.

Respostas da Maha à COVID-19
O início de 2020 marcou o começo da Pandemia global
da COVID-19. O surto da nova linhagem do coronavírus
criou uma crise global de saúde pública causando
muito sofrimento humano, assim como volatilidade
e deterioração das condições comerciais, econômicas e
do mercado. A Maha tem agido de forma dinâmica em
sua estratégia de negócios e se ajustou com sucesso
às mudanças globais e situações locais, dialogando
com contratados e fornecedores para assegurar a
continuidade das operações, ao mesmo tempo em que,
acima de tudo manteve todos seguros. Essa tem sido
parte da resposta da Maha à COVID-19.
A empresa tomou medidas rápidas para proteger seus
empregados e para gerenciar as operações durante
estestempos dinâmicos e evolutivos.

À medida que a
Pandemia continua a
evoluir, a Maha toma
ações para proteger sua
força de trabalho contra a
propagação do vírus.

Algumas medidas tomadas foram:
•

Substituição das reuniões presenciais por reuniões virtuais
(inclusive a AGO de 2020 da Empresa)

•

Postos de higienização das mãos foram instalados em todos
os escritórios e instalações

•

Os empregados são solicitados a lavar as mãos
regularmente

•

Obrigação para uso de máscaras em espaços públicos

•

Medidas de distanciamento social foram implementadas em
escritórios e instalações

•

Empregados trabalharam remotamente

•

Limitação da ocupação de espaços públicos e salas de
reunião

•

Limitação de viagens de trabalho

•

Controles de saúde antes de entrar nas instalações,
incluindo testes rápidos para COVID-19

•

Aumento dos protocolos de saneamento e modificação dos
protocolos de segurança para transporte de passageiros

•

Ninguém pode entrar nos escritórios se estiver doente ou
se um membro da família estiver doente, a menos que um
teste negativo de COVID-19 seja confirmado

•

Todos devem seguir as leis e regulamentos locais da
COVID-19
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MEIO AMBIENTE

Environment
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RISCOS AMBIENTAIS
RISCO

MITIGAÇÃO
Impactos Ecológicos

Impactos Ecológicos
Impactos ecológicos negativos podem causar riscos
reputacionais e operacionais, aumento dos custos operacionais
e despesas legais na mitigação dedanos. Os riscos reputacionais
podem levar a atrasos na obtenção das licenças ambientais.

A Maha tem consciência ambiental e está comprometida em
minimizar o impacto de suas atividades ao meio ambiente
natural ao seu redor. Por meio de cuidadoso planejamento e boa
comunicação entre os vizinhos da Maha, autoridades, e dentro
da empresa, o trabalho pode continuar de forma ambientalmente
responsável.
A Maha não tem multas significativas ou sanções não-monetárias
relacionadas à conformidade ambiental.

Descarte de Água

Descarte de Água

O principal risco ao abastecimento adequado de água é o
estabelecimento e manutenção de poços, capazes de lidar com
os volumes previstos de água produzida. Há também um risco
de atrasos potenciais na obtenção de aprovações para tais
esquemas de descarte.

A Maha procura reciclar e utilizar a água produzida e minimizar
sua descarte. Nas instalações do LAK Ranch, Tie, e Illinois Basin,
100% da água produzida e retirada é utilizada e reinjetada para
operações. No Campo de Tartaruga, a água produzida é coletada
e transportada para uma instalação de descarte licenciada.

Lençol Freático
Lençol Freático
O lençol freático, os rios e lagos locais, se aplicável, utilizados
para água potável, podem ser impactados pelas operações
da empresa. Tanto diretamente pela água de escoamento,
derramamentos e indiretamente pela perfuração de poços, o
que pode causar impacto direto em seres humanos, bem como
na reputação da empresa suas relações com a comunidade.

A proteção do abastecimento de água potável e do lençol
freático local é a mais alta preocupação. Como tal, a empresa
mantém locais bem preparados com controle de derramamento
e escoamento. A Maha também tem em mãos material
secundário de derramamento e incidentes para minimizar
qualquer impacto de derramamento sobre a ecologia da
superfície.
Ao perfurar através do aquífero de água, são usadas técnicas
de revestimento e cimentação suficientes para selar qualquer
zona rasa de água potável com segurança. Além disso, somente
fluidos à base de água são usados durante a perfuração dessas
seções.

Áreas de Conservação

Áreas de Conservação

Atualmente existe uma área de conservação federal, criada
para proteger as áreas de nidificação dastartarugas marinhas,
próxima às operações de Tartaruga da Mahano Brasil. Se não
for tratada com cuidado, a interferência governamental e/ou
comunitária pode interromper as atividades operacionais.

A Maha está trabalhando de perto com o pessoal do Projeto
Tamar, um projeto de conservação das tartarugas, e em várias
ocasiões tomou medidas para reduzir e mitigar os impactos nas
áreas de nidificação.
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Responsabilidade Ambiental
A Maha considera que a produção de óleo e gás pode e
deve ser realizado de forma segura para empregados,
contratados, stakeholders, vizinhos, e meio ambiente.
Desta forma, a Maha conduz suas operações de forma
a respeitar o meio ambiente e estar no mínimo, em
conformidade com as leis e regulamentos ambientais
aplicáveis.

O objetivo da Maha é minimizar o impacto sobre o meio
ambiente através da identificação precoce, mitigação,
e monitoramento de impactos ambientais. A Maha
deseja evoluir para uma cultura ambiental cada vez
mais forte que efetivamente minimize potenciais
impactos e riscos de incidentes:
•

Como parte de sua cultura corporativa, a Maha
implementa uma filosofia proativa ao invés de reativa em
sua gestão ambiental. Ao evitar mudanças dispendiosas
e impactantes nos planos de produção, a Maha contribui
para a sustentabilidade das operações. Planejando
as operações com antecipação e identificação de
riscos potenciais, permitem a Maha a minimizar, se
não eliminar, impactos ambientais e sociais antes
que ocorram. A gestão proativa também pode evitar
potenciais impactos irreversíveis possibilitando que
sejam tomadas decisões estratégicas e de gestão, ao
invés de responder por força de uma situação real.
Isto permite à Maha planejar com plena utilização de
seus recursos, minimizando o desperdício, e potenciais
impactos ambientais e sociais.

•
•
•

•

Detectando perigos ao meio ambiente de modo
precoce
Minimizando riscos atuais e potenciais através de sua
prevenção e/ou correção
Evitando a criação desnecessária de rejeitos e
assegurando seu descarte adequado
Gerenciando o consumo de água e efluentes em
aquíferos de maneira legal levando em conta as
necessidades dos stakeholders
Maximizando o uso de seus recursos

É política da Maha extrair, processar e transportar
hidrocarbonetos com segurança, minimizando ao
mesmo tempo o impacto ao meio ambiente.

MEIO AMBIENTE - COMPLIANCE EM 2020
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Unidade

EUA

Brasil

Inspeções Ambientais pelas Autoridades

Número

1

2

Falta de Compliance com o Meio Ambiente

Número

0

0

Valor das Multas e Sanções Não Monetárias de Meio
Ambiente

CAD

0

0
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Gerenciamento de Resíduos e
Incidentes
A Maha procura reduzir seu impacto ao
meio ambiente com medidas para reduzir
a produção desnecessária de resíduos.
Medidas proativas também são tomadas
para reduzir incidentes e derramamentos
de petróleo.
Todos os derramamentos ocorreram em
suas instalações sem impacto ambiental.
Usando equipamento de limpeza
ambiental, os empregados conseguiram
responder rapidamente e de forma
segura aos derramamentos.

NÚMERO DE DERRAMAMENTOS/
DESCARGAS EM 2020
Unidade
Número de
Número
Derramamentos/Descargas
Volume dos
Derramamentos/Descargas Barris
Limpeza de
Derramamentos

%

Produção Total de Óleo e
Gás no Ano

BOE

EUA

Brasil

0*

9

0

88

N/A

100

1.208.191

BEO – Barris Equivalentes de Óleo
Conversão de gás para óleo: 6 pés cúbicos = 1 barril equivalente de óleo

*Estudo de Caso: Illinois Basin
A Maha vai além do simples gerenciamento proativo
de resíduos e assumiu um projeto de mitigação de
resíduos e derramamento causado por um operador
anterior. Um derramamento de água salgada ocorreu
em maio de 2019 e não foi remediado até que a Maha
adquiriu o ativo da Illinois Basin em abril de 2020. De
acordo com os relatórios a causa do derramamento, foi
uma conexão de 90 graus em um tubo de PVC que se
rompeu. Aproximadamente 120 barris de água salgada
contaminada com óleo foram removidos do local do
derramamento de 4.000 m2. Seis trabalhadores locais
passaram 3 dias com a extração, remoçãoe descarte
adequado dos resíduos oleosos de água salgada. O
solo e a vegetação ao redor foram lavados e tratados
com água e outros compostos in situ que auxiliam
na recuperação de solos contaminados com sódio.
Esta técnica tem sido bem sucedida na regeneração
de solo contaminado com sódio, independentemente
do tempo, idade ou quantidade dacontaminação. As
amostras de solo foram coletadas para garantir que a
área foi devidamente remediada e que os resultados
estivessem dentro dos padrões legais de conformidade.

acidentes semelhantes. Para evitar a ocorrência de
derramamentos similares, a Maha instalou tampões
nas válvulas como segurança adicional e aumentou
os taludes de contenção procurando assegurar que
uma contenção adequada do fluido esteja disponível
em caso de vazamento.
Os procedimentos operacionais padronizados da
Maha para todas as suas instalações exigem inspeções
regulares para garantir que os oleodutos estejam
intactos e operando com segurança.

Embora este derramamento não tenha sido causado
pela Maha, foram criados procedimentos bem
documentados e ensaiados para prevenir
20

Biodiversidade
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas em relação à biodiversidade ajudam
a orientar a mitigação de impactos ao meio ambiente
natural e sua biodiversidade. A Maha entende que a
degradação da biodiversidade e dos ecossistemas
pode causar uma ampla gama de riscos comerciais
potenciais relacionados à produtividade, além de
problemas legais, de reputação e finanças. Assim,
a prevenção e minimização dos impactos em áreas
naturais biologicamente diversas e protegidas são uma
preocupação importante para a Maha.

Um exemplo é a abordagem proativa de respeito e
proteção à biodiversidade da Maha, com o apoio dado
ao projeto Tamar de pesquisa, educação e conservação
de tartarugas marinhas. Além disso, a Maha apoia as
comunidades locais em sua busca de desenvolvimento
do turismo sustentável na região perto do Campo de
Tartaruga (página 30).

Projeto Tamar – Santuário de Tartarugas
Um dos ativos da Maha no Brasil fica próximo ao Projeto
da Fundação Tamar - um projeto de conservação de
tartarugas. Em 2017, após adquirir o ativo Tartaruga,
a Maha iniciou seu apoio ao projeto de conservação e
trabalha muito próximo ao pessoal do Projeto Tamar
desde então. Antes de qualquer trabalho de perfuração
e expansão no Campo de Tartaruga, os gestores do
projeto Tamar são consultados para assegurar o menor
impacto possível ao meio ambiente.
Uma das principais fontes de impactos para o projeto
Tamar é a luz artificial. Em várias ocasiões, a Maha
reduz a luz noturna para minimizar os impactos sobre
os ninhos de tartarugas marinhas na área. Assim, ao
fornecer à equipe do projeto Tamar um veículo e
combustível, a Maha ajuda o projeto a monitorar
a extensa linha costeira de nidificação das tartarugas
marinhas. Além de fornecer equipamento e material
através do apoio da Maha, o projeto Tamar também
oferece oportunidades de emprego. Para garantir a
responsabilidade pelo progresso do projeto, a Maha
recebe e revisa relatórios periódicos do projeto.
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O projeto Tamar foi criado em 1980 por um grupo de
estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul e hoje é reconhecido internacionalmente como um
dos projetos de conservação marinha de maior sucesso
no Brasil.4 Tornou-se um modelo para muitos outros
programas de conservação por incorporar conservação,
investigação, e trabalho socioambiental com as
comunidades. O projeto começou como uma tentativa
de salvar da extinção cinco espécies de tartarugas
marinhas da Lista Vermelha da IUCN, encontradas
no Brasil: tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea),
tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-depente (Eretmochelys imbricata), tartaruga- de-couro
(Dermochelys coriacea), e tartaruga-verde (Chelonia
mydas).5 A proteção das tartarugas marinhas brasileiras
é importante devido ao papel que desempenham nos
ecossistemas que habitam. O projeto, juntamente com
a lei brasileira promulgada, ajudou a mitigar estas
ameaças e, de acordo com a Tamar, os resultados foram
positivos.

Destaques do Projeto Tamar6
•

Todas as 5 espécies brasileiras mostram sinais
de recuperação,

•

1.100km de praias de nidificação foram
protegidas,

•

Aproximadamente 30.000 ninhos de tartarugas
marinhas são protegidas anualmente,

•

Mais de 37.000.000 de tartarugas foram
devolvidas ao mar em 38 anos,

•

1.800 oportunidades de emprego foram criadas,

•

Aproximadamente 1.000.000 de pessoas já
estiveram nos Centros de Visitantes do Projeto
4

http://tamar.org.br/interna.php?cod=399

5

http://tamar.org.br/interna.php?cod=75

6

http://tamar.org.br/interna.php?cod=76

Água
A água é um recurso valioso e compartilhado e a Maha
está empenhada em seguir todas as leis e regulamentos
aplicáveis relacionados à água, e, sempre que possível,
reduzir seu uso e descarte. A proteção e o uso apropriado
da água pela Maha é uma parte essencial e estratégica de
suas atividades de exploração e produção responsável
de petróleo e gás. A Maha procura maximizar o uso e
minimizar o desperdício de seus recursos - incluindo a
água.

Em 2020, nas instalações do LAK Ranch, Illinois Basin
e no Campo de Tie, 100% da água retirada e produzida
pela Maha foi tratada e reinjetada. Ao reutilizar 100%
da água retirada e produzida durante as operações,
os requisitos de tratamento de águas residuais, o
uso de outras fontes de água, bem como os esforços
e custos associados à busca de novas fontes de água
são reduzidos. A água produzida e não reutilizada
nas instalações do Campo de Tartaruga é coletada e
transportada para uma instalação de descarte de água
licenciada pelo governo.

USO DE ÁGUA - 2020

8.523
0

LAK
Ranch
521
0

Illinois
Basin
0
0

102.262

4.003

0

0

m3

5.720

4.520

0

0

Indicador

Unidade

Tie

Tartaruga

Água Total Retirada
Água de Superfície
Água do Subsolo
(de Poços)

m3
m3

107.982
0

m3

Água de Terceiros
Água de Fonte
Municipal
Água Total Produzida
Descarga*
Injetada
Reciclada
Água Total Injetada
Água Total Consumida
Água Total Reciclada

m3

0

0

521

0

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

28.681
0
28.681
0
130.240
6.424
0

12.185
12.185
0
0
0
8.523
0

15.458
0
15.458
0
15.979
0
0

72.875
0
72.875
0
72.875
0
0

Água Total Descarga*

m3

0

12.185

0

0

*Todas as águas descartadas foram coletadas e transportadas para instalações de descarte licenciadas pelo
governo.

A Maha procura minimizar, quando não puder eliminar, o impacto operacional sobre as águas de superfície.
Em cumprimento aos regulamentos locais, a empresa monitora e analisa regularmente a qualidade das águas
superficiais utilizando auditores externos terceirizados independentes. Desde 2017, mais de 20 relatórios de
análises de águas de superfície foram realizados com êxito e nenhum resultado dos testes mostrou impactos sobre
as fontes de água decorrentes das atividades da Maha.
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Emissões
Gás natural, subproduto das operações da Maha,
também é um recurso, e como tal, a empresa se
empenha em utilizar o gás natural da melhor e mais
econômica maneira possível. Para este fim, a Maha
aplica duas iniciativas distintas de utilização de gás no
Brasil: produção de energia elétrica e compressão para
transformá-lo em Gás Natural Liquefeito (GNL). Em
função destas iniciativas, a queima para a atmosfera nos
campos brasileiros foi reduzida em 43% em 2020,
comparado a 2019. Esta é uma tendência permanente
para a meta da Maha de alcançar zero emissões de
queima de gás. Além destas iniciativas, o gás natural
também é utilizado no processo de duas vias da
empresa na forma de geração de calor e eletricidade,
fazendo o produto primário muito eficiente.

Gerando Energia Elétrica para as Instalações da Maha – (Gas to wire)
Com o gás natural, subproduto associado às operações da Maha no Brasil, a empresa gera eletricidade em suas
instalações de Tie e Tartaruga. Isto não apenas reduz a queima de gás natural, mas também a dependência da
Maha da rede elétrica local. Dezessete geradores de 200kW “Gas to Wire” foram instalados no Campo de Tie em
2018. Posteriormente, em 2020, o projeto foi ampliado com a instalação de quatro geradores a gás no Campo de
Tartaruga. Estes geradores reduzem as emissões pela queima e indiretamente os gases de efeito estufa produzidos,
ao mesmo tempo em que geram energia elétrica em suas instalações. Em 2020, a Maha diminuiu sua dependência
da rede elétrica local convertendo 1.806.827m3 de gás do projeto “Gas to Wire” para alimentar suas instalações. O
excesso de 3.573.934m3 de gás gerado foi revertido em benefício da rede elétrica local.

Em 2020,

84%

do gás associado
foi utilizado como recurso

Compressores de Gás
Em 2017, a Maha encomendou quatro compressores comerciais de gás para o Campo de Tie no Brasil para
compressão do gás produzido, comprimindo-o para obter Gás Natural Liquefeito (GNL) que é exportado aos
consumidores de gás nas proximidades. Em 2020, a Maha em conjunto com uma empresa local de gás comprimiu
uma média diária de 35.279m3 de gás para ser utilizado em uma fábrica de cerâmica local e outra da indústria
química.
23
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SOCIAL

Social
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RISCOS SOCIAIS
RISCO

MITIGAÇÃO
Relações Comunitárias

Relações Comunitárias
A interferência nas oportunidades de trabalho locais pode ter
impacto no relacionamento entre a Maha e as comunidades
vizinhas.
O uso da infraestrutura local também pode impactar as
comunidades, assim como o relacionamento entre a empresa e
os membros da comunidade.
Relações negativas com as comunidades próximas às operações
da Maha podem causar atrasos não relacionados a problemas
técnicos na produção da Maha devido a possíveis protestos e
bloqueios.

A Maha contribui para as comunidades locais através da
contratação direta e o incentivo aos seus contratados para
absorver fornecedores locais sempre que
possível.
A Maha tem dialogado com líderes de Associações Comunitárias
Locais, para manter um diálogo aberto com as comunidades
próximas.
A Maha trabalha ativamente com as comunidades locais em
questões de infraestrutura, e onde aplicável, fornece apoio para
a melhoria de sua infraestrutura local.
A Maha atendeu todas as regulamentações sociais e
econômicas.
Relações com Empregados

Relações com Empregados
As relações negativas com os empregados podem resultar em
danos à reputação.

O respeito aos empregados e às pessoas com quem a Maha
trabalha é parte integrante de sua prática comercial. Na opinião
da Maha, o respeito no local de trabalho cria capacitação em
todos os níveis, juntamente com aumento de produtividade.

Retenção de Empregados/ Consultores

Retenção de Empregados/ Consultores

A competição por pessoal qualificado na indústria de petróleo
e gás é normalmente intensa. Existe um risco de que a empresa
não seja capaz de continuar a atrair e reter todo o pessoal
necessário para o desenvolvimento e operação de seus
negócios.

Os empregados da Maha são seu ativo mais valioso e a empresa
se empenha para manter seus talentos. Em 2020, a Maha teve
uma taxa de rotação voluntária de 7,5% e contratou 27 novos
empregados sendo 26% mulheres.
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Diversidade e Trabalho em Equipe
Em todos os níveis de especialização na Maha, o diálogo,
a escuta ativa e o trabalho em equipe são incentivados,
pois estes elementos fomentam ideias e soluções
inovadoras. Trabalho em equipe e inovação requerem
o compartilhamento de informações e ideias em todos
os níveis e funções na Maha. Este compartilhamento
dentro da empresa é fundamental para suas operações
comerciais, e a Maha entende que deve ser gerenciado
de forma responsável e transparente para promover
iniciativas que transformem o conhecimento individual
em compartilhado.

Recrutar e reter talentos diversificados é parte essencial
do êxito da Maha. Todas as decisões relacionadas
a emprego são baseadas em mérito, qualificações,
desempenho e experiência. Diversidade e inclusão
no local de trabalho são elementos fundamentais das
operações da Maha; uma força de trabalho diversificada
permite perspectivas e contribuições diversas que criam
um espaço inovador para novas ideias. Para a Maha,
diversidade vai além dos conceitos tradicionais como
sexo, idade e etnia; a empresa valoriza inovadores com
diferentes experiências de vida e conhecimentos.

Como parte do apoio ao compartilhamento de
informações, a equipe administrativa da Maha se
comprometeu a permanecer aberta e acessível para
que os empregados possam apresentar preocupações
e ideias sem medo de sofrer assédio ou intimidação.
A Maha também se comprometeu a promover
igualdade de oportunidades com tolerância zero em
relação a discriminação. As oportunidades para que os
empregados desenvolvam habilidades e talentos na
Maha exigem um ambiente de trabalho seguro. Para
isso, cada empregado deve aderir à Política de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente da Maha Energy, e rever o
Código de Conduta (página 37).

A diversidade, na forma de pensadores originais e críticos,
fornece à Maha uma vantagem estratégica no mundo
empresarial global altamente competitivo. Pensadores
originais e críticos desafiam as práticas burocráticas
pensando para além das soluções convencionais, e
ajudando a impulsionar a inovação. Este tipo de
pensamento é extremamente valioso porque exige
capacidade de olhar para uma necessidade detectada,
para todos os fatores quantitativos e qualitativos críticos
envolvidos, e de propor uma solução. Estes pensadores
ajudam a impulsionar a Maha para encontrar soluções
melhores, mais eficazes e eficientes para qualquer
situação operacional, comercial e de sustentabilidade.
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Equipe Maha
A equipe da Maha é composta por uma força de trabalho
diversificada e talentosa, em diversos locais do mundo,
contribuindo ao êxito da empresa. A Equipe da Maha
vai além da simples produção de petróleo e gás; ela
explora novos conceitos e soluções para melhorar suas
atividades comerciais.

Emprego

A equipe da Maha é seu ativo mais valioso e o recursochave para explora e desenvolver oportunidades
de negócios. A Maha contribui com sua vantagem
competitiva para manter uma força de trabalho
diversificada, graças às diferentes experiências e
formação de seus empregados. Em 2020, 28% dos
cargos de liderança* na Maha estavam ocupados por
mulheres.

Total: 72

Número de
Contratações: 27

Posições
de Chefia*: 7
Mulheres: 16
Homens: 56

Mulheres: 2
Homens: 5

Mulheres: 7
Homens: 20

*Gerentes Executivos

Rotatividade Espontânea
Novas Contratações por País
Brasil
Canadá
Omã
Suécia
EUA
Número de Faltas de Conformidade em Assuntos Sociais
Valor das Multas por Falta de Conformidade e Sanções NãoMonetárias
Número de Atrasos Não-Técnicos devido a Problemas Sociais

Unidade

Em 31 de Dez
de 2020

%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

7,5
27
17
7
1
1
1
0

CAD

0

Número

0

Consultores e contratados também estão estreitamente ligados às operações e ao êxito comercial da empresa.
A Maha se empenha em assegurar o mesmo alto nível de conduta profissional com contratados e consultores
como com seus empregados. Um diálogo aberto e transparente com os contratados é incentivado para melhorar
o ambiente de trabalho e garanti-lo de forma segura e eficiente.
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Emprego Local e Compras
Ser uma boa corporação global exige que a Maha
contribua para a economia local. À medida que a
empresa cresce e expande suas operações de campo,
os benefícios econômicos percolam através da
economia local pela compra de bens e serviços locais,
pelo pagamento de royalties, impostos, e geração de
empregos.
A contratação de talentos locais proporciona benefícios
individuais imediatos, contribui para a economia local,
faz bom senso econômico, e beneficia as comunidades
locais. 100% dos gerentes gerais da Maha no país são
cidadãos do país onde opera. É importante que estes
gerentes sejam de talento nacional, pois não apenas
contribuem com sua experiência em petróleo e gás e
formação, mas também ajudam a navegar o âmbito
cultural e social local.
Empregados
Localmente:
(31/12/2020)

98%
No Brasil

Empregados
Localmente:
(31/12/2020)

75%
No EUA

Relações Comunitárias
Respeitar os direitos das comunidades locais* é
essencial para ser um bom vizinho. A Maha se esforça
em participar das atividades das comunidades locais de
maneira transparente e respeitosa. A empresa trabalha
de forma árdua para minimizar possíveis impactos
negativos que as operações possam ter sobre seus
vizinhos. Além disso, a Maha procura se assegurar que
as comunidades locais se beneficiem de suas operações,
tanto direta como indiretamente.
A contratação direta e o incentivo a contratados para
absorverem fornecedores da região sempre que possível
é uma forma da Maha de contribuir em benefício das
comunidades locais. Adicionalmente a Maha mantem
um diálogo aberto com as Associações Comunitárias
Locais próximas as suas operações.
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A Maha acredita que um bom relacionamento entre a
empresa e a comunidade local beneficiam o sucesso
geral de ambas as entidades.
*Comunidades locais são as existentes nas vizinhanças da Maha
diretamente influenciadas por suas atividades.

Comunidades Locais
As Associações Comunitárias Locais se aproximam da Maha em busca de apoio para seus eventos comunitários. A
participação nestes eventos integra a empresa com a comunidade, o que mantem as boas relações e o desenvolvimento
da economia local e da Maha.
Nos últimos três anos, a Maha tem comemorado o Dia das Crianças com as comunidades locais próximas ao Campo
de Tie. Este dia, reconhecido internacionalmente, foi estabelecido para celebrar, honrar e promover o bem-estar das
crianças ao redor do mundo. No Brasil, o Dia das Crianças é comemorado anualmente no dia 12 de outubro. Neste
dia, as Associações Comunitárias Locais próximas ao Campo de Tie organizam um evento com comidas, bebidas,
jogos e música com participação das comunidades locais. A Maha participa do evento doando brinquedos e enviando
seus empregados para distribuir estes brinquedos para as crianças. Em 2019, a Maha distribuiu uma variedade de
brinquedos para 150 crianças.

Tartaruga

Infraestrutura

No Campo de Tartaruga, a Maha teve oportunidade para
ajudar vilas próximas, os Povoados de Lagoa Redonda e
Aningas, após solicitarem apoio para seu desenvolvimento
econômico. A Maha não apenas contrata trabalhadores
locais das comunidades vizinhas, como também criou
um programa que ajudará a apoiar o desenvolvimento
econômico na área próxima. As comunidades pediram
assistência para focar no turismo sustentável como
parte de sua diversificação econômica. A Maha fez
uma parceria com a agência local do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI), e planejou alguns
workshops para treinar os membros da comunidade em
turismo sustentável. O primeiro workshop realizado foi
um evento de treinamento da culinária local, tendo como
objetivo ensinar as habilidades de cozinha da culinária
local aos membros da comunidade. Essas habilidades e
serviços podem ser usadas para apoiar o turismo culinário
e sustentável da região.

Ouvindo proativamente as comunidades próximas às
operações do Campo de Tie, foi iniciado um projeto de
2 km de infraestrutura de transporte. As comunidades
solicitaram assistência para melhorar as condições das
estradas entre o Campo de Tie e a rodovia federal. A Maha
comprometeu-se com apoio financeiro, de engenharia
e de construção para este projeto. A equipe de SSMA
implementou diretrizes para garantir que a contratação
fosse feita localmente e um contratado líder foi contratado
para chefiar a construção do projeto de infraestrutura
viária. Depois de reunir-se com três comunidades
vizinhas, 14 oportunidades de emprego foram dadas aos
membros destas comunidades. A construção começou
em meados de outubro de 2020 e foi concluída no início
de 2021.

A equipe de SSMA da Maha, juntamente com seu consultor
ambiental, a Associação Comunitária Local, e vinte alunos
da Escola SENAI fizeram deste evento de treinamento
culinário local um sucesso. Mais eventos como este estão
planejados para serem realizados no futuro e continuar a
incentivar o desenvolvimento econômico na região.
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Apoiando a Geração de Amanhã
A geração do amanhã desempenhará um papel na
formação da sociedade futura. Ao apoiar a geração futura
com educação e esportes em equipe, a Maha espera
criar uma oportunidade para curiosidade, inovação, e
colaboração para os jovens.
Educação e Esportes de Equipe
•

Promove habilidades para solução de problemas

•

Desenvolve o pensamento crítico

•

Valoriza trabalho em equipe

•

Ensina habilidades de liderança

•

Mostra a importância de cada papel individual
na equipe

Todos os anos em Newcastle, Wyoming, EUA, a Maha
incentiva um estudante merecedor do ensino médio com
uma bolsa de estudos em dinheiro para uma universidade
de sua escolha. Os estudantes locais do segundo grau
são incentivados a submeter um breve ensaio sobre
seus objetivos e ambições de educação superior. Um
candidato por ano é selecionado e a Maha entrega um
cheque diretamente para a Universidade escolhida. Dois
estudantes receberam apoio da Maha; ambos foram para
a Universidade de Wyoming, um deles para se graduar
em Cinesiologia e o outro para cursar Biologia. Esta é
uma iniciativa muito comum na Escola Secundária de
Newcastle.
Na Suécia, país natal da Maha, a empresa é uma forte
apoiadora e patrocinadora de uma equipe local de hóquei
da Segunda Divisão. Nos últimos quatro anos, o patrocínio
ajudou aproximadamente 800 jovens jogadores de
hóquei. A contribuição inclui financiamento de transporte
de ônibus para ir e vir dos jogos do torneio, assim como
a compra de equipamentos necessários para o jogo de
hóquei.
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GOVERNANÇA
Governance
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RISCOS DE GOVERNANÇA
RISCO

MITIGAÇÃO
Falta de Conduta Ética

Falta de conformidade com a ética pode acarretar investigações,
litígios e danos à reputação.

O Conselho de Administração aprova as Políticas Corporativas,
Procedimentos, e Diretrizes que estão prontamente disponíveis
a todos os empregados e contratados. Todos os empregados e
contratados são responsáveis por rever, compreender e seguir
estas políticas.
Todos os empregados de Maha devem sempre cumprir as
leis, regras, e normas aplicáveis, incluindo leis de informação
privilegiada e encargos impostos pelas autoridades relevantes
no desempenho de suas funções para a Maha.

Políticas

Políticas

O manuseio inadequado de políticas e procedimentoschave destinados a gerenciar os riscos mais significativos da
organização podem causar o inadequado gerenciamento de
riscos.

O Conselho de Administração revê e aprova as principais
políticas, com uma frequência definida. As políticas são depois
distribuídas dentro da empresa e comunicadas a todos os
empregados.

Falta de Conduta Ética

Controles Financeiros Internos
Controles Financeiros Internos
Controles financeiros internos insuficientes podem resultar em
mitigação ineficaz dos riscos de relatórios financeiros.

A equipe de gestão executiva da Maha prepara e revisa
regularmente os Controles Financeiros Internos. Uma revisão
desses Controles também é realizada anualmente com base em
uma estrutura aprovada de controle interno e de acordo com
um plano de auditoria baseado em riscos.
Os resultados são comunicados aos gestores e ao Comitê de
Auditoria.

34

Governança Corporativa
A governança corporativa faz parte da base que
orienta a cultura corporativa da Maha, seus objetivos
comerciais e ajuda a harmonizar os interesses dos
stakeholders. A empresa está comprometida em
conduzir seus negócios de forma honesta, segura,
com ética e integridade em total conformidade
com as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos
negócios nos países em que opera. O Código de
Conduta da Maha delineia os princípios éticos
gerais nos negócios e o comportamento esperado
de seus empregados. As políticas corporativas,
procedimentos e diretrizes da Maha estão todas
prontamente disponíveis para os empregados.
Também podem ser encontradas no site da Maha:
(https://mahaenergy.ca/en/corporate-governance/corporate-policies.html).

Os conceitos de Governança Corporativa da Maha
incluem:
•

Abertura e Transparência: para compartilhar
informações através de uma análise
significativa da Companhia

•

Honestidade: Compromisso com informações
honestas

•

Prestação de contas: Assegurar administração
adequada

•

Responsabilidade: Assumir responsabilidade
pelas decisões e ações

A ética pessoal e empresarial é levada a sério na Maha
e embasa todas as regulamentações de Governança
Corporativa. Os indivíduos em posição de influência e
autoridade devem aplicar práticas justas e obedecer
às regras, leis e regulamentos pertinentes. Todos os
empregados, a todo tempo, devem cumprir as leis,
regras, e regulamentos aplicáveis, incluindo leis
sobre informação privilegiada e encargos impostos
pelas autoridades pertinentes no desempenho de
suas funções para a Maha. Todos os empregados
devem evitar qualquer situação que possa ser
percebida como imprópria, antiética, ou que indique
uma atitude displicente em relação à conformidade
com tais leis, regras e regulamentos. Os empregados
não devem contribuir para quaisquer violações que
possam ser cometidas por outras partes nas relações
comerciais da Maha ou outros stakeholders.

Organograma de Governança Corporativo
COMITÊ DE
INDICAÇÃO

AUDITORIA
EXTERNA

ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE
AUDITORIA

COMITÊ DE
REMUNERAÇÃO

COMITÊ DE
RESERVAS E SSMA

CEO E GESTÃO EXECUTIVA
AUDITORES
INTERNOS
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AUDITORES DE RESERVAS
INDEPENDENTES
E QUALIFICADOS

A Maha cumpre as regras internas e externas dos princípios de governança corporativa; diminuindo desta forma
potenciais riscos associados a responsabilidades individuais e empresariais pouco claras e evitando conflitos de
interesses entre seus acionistas, gestores, e Conselho de Administração.

REGRAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
EXTERNAS

REGRAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
INTERNAS

Relatório de Contas Anual
Regras de Registro para Emissores de Ações

Política Anticorrupção
Contrato Social

Regras e Regulamentos da Nasdaq

Código de Conduta

Lei de Organização de Empresas Suecas

Políticas, Diretrizes e Procedimentos Corporativos

Código de Governança Corporativa da Suécia

Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Controle Interno e Gerenciamento de Riscos

Declarações do Comitê da Mercado de Ações
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Código de Conduta
O Código de Conduta estabelecido pelo Conselho de Administração da Maha descreve os princípios éticos
gerais aplicados em seus negócios e o comportamento esperado de seus empregados e consultores. Todos os
empregados e diretores são individualmente responsáveis para compreender e seguir os princípios éticos e as
diretrizes do Código de Conduta. Se um empregado ou diretor não tiver certeza de como estas diretrizes devem ser
interpretadas, ou se houver incerteza quanto à conformidade de uma circunstância específica com as diretrizes, o
assunto deve sempre ser discutido com os superiores hierárquicos imediatos. Para mais informações sobre nosso
Código de Conduta, consulte a página 39.

Anticorrupção
A Maha tem um compromisso para conduzir todos
os seus negócios de forma honesta, transparente e
com ética, observando a legislação na condução de
seus negócios e nas interações com terceiros. Para
isso, a Maha adotou uma Política Anticorrupção
aplicável a quaisquer indivíduos associados à
Maha, incluindo todos os empregados, consultores
internos, executivos, diretores e suas entidades
comerciais, joint ventures e todos os seus
empregados e diretores. A Política Anticorrupção
proíbe os empregados, próprios ou de subsidiárias,
afiliadas e qualquer outra pessoa envolvida nos
negócios da Maha de subornar Executivos do
Governo ou clientes comerciais. Esta política
também os proíbe de falsificar registros da empresa
ou deixar de manter registros precisos relacionados
com negócios da Maha, ou contornar controles
e políticas de contabilidade. Todos os parceiros
comerciais devem se comportar de forma coerente
com a Política Anticorrupção no desempenho de
quaisquer negócios relacionados à Maha e/ou seus
produtos. O Conselho de Administração revisou e
adotou esta Política, disponível no site da Maha:
https://mahaenergy.ca/en/corporate-governance/corporate-policies.html
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Unidade

2020

Número

0

Empregados

%

100

Conselho de Administração

%

100

Número

0

Incidentes Anticorrupção
Confirmados
Comunicação de Política
Anticorrupção*

Número de Atrasos
Não-Técnicos devido a
Problemas de Governança

*A Política Anticorrupção pode ser acessada no site
da Maha, bem como a localização interna da Política
em inglês e português que é comunicada a todos os
empregados. O Conselho de Administração revisou a
Política Anticorrupção em julho de 2020.

Política
A Maha é neutra em assuntos referentes a partidos
políticos e candidaturas. Nem o nome da empresa nem
seus ativos devem ser utilizados para promover partidos
políticos ou candidatos.

Denúncias
Como parte do compromisso da Maha de conduzir todos
os seus negócios de maneira honesta, legal e ética,
todos os empregados são informados sobre as Políticas
Corporativas da Maha, incluindo contatos claros para
todas as consultas de atividades permitidas. Espera-se
que os empregados sejam incentivados a permanecer
vigilantes em relação a sinais e denunciar qualquer
violação das Políticas. A empresa não tolera qualquer
forma de retaliação ou represália por relatar violações
potenciais de boa fé. Todos os relatórios são recebidos
em sigilo. Embora a Maha incentive todos os indivíduos
a se identificarem para facilitar uma investigação
adequada, eles não são obrigados a fazê- lo, podendo
relatar anonimamente.
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O Comitê de Reservas e SSMA deve:
•

Revisar os principais relatórios de auditoria externa
ou interna ou de consultores (se houver) relativos a
questões de saúde, segurança e meio ambiente.

•

Relatar ao Conselho de Administração assuntos
relacionados à saúde, segurança, políticas e atividades
ambientais da empresa para sua apreciação.

•

Rever questões de saúde, segurança, conformidade
ambiental e incidentes para determinar, em nome
da Diretoria, que a Empresa está tomando todas as
medidas necessárias em relação a esses assuntos e
que tem sido devidamente diligente no cumprimento
de suas responsabilidades.

Políticas e Relatórios de Governança
Clique para baixar a Política e o Relatório
Políticas
Código de Conduta
Política Anticorrupção
Política de Dividendos
Política de SSMA
Política de Remuneração
Relatórios de 2020
Relatório Anual 2020
Relatório de Governança Corporativa 2020
Pagamento devido a Órgãos Públicos ao
Fim do Ano de 2020
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•

Rever e monitorar as políticas e atividades de saúde
e segurança da Empresa em nome da Diretoria para
assegurar sua conformidade com as leis, regulamentos
e políticas de saúde e segurança dos empregados no
local de trabalho.

•

Rever e monitorar as políticas e atividades ambientais
da Empresa em nome da Diretoria para assegurar
que a Empresa está em conformidade com as leis e
legislação ambientais do setor.

Conselho de Administração
Para informações adicionais do Conselho de Administração da Maha, acesse www.mahaenergy.ca

Harald Pousette
(Nascido em 1965)
Presidente do Conselho de Diretores

Jonas Lindvall
(Nascido em 1967)
Chief Executive Officer (CEO)

Anders Erhenblad
(Nascido em 1965)

Fredrik Cappelen
(Nascido em 1962)
Profissional Independente

Nicholas Walker
(Nascido em 1962)
Profissional Independente

Seth Lieberman
(Nascido em 1961)

Gerência Executiva
Jonas Lindvall – Chief Executive Officer (CEO)
Andres Modarelli – Diretor Financeiro
Alan Johnson – Vice-Presidente de Operações
Jamie McKeown – Vice-Presidente de Exploração e Produção
Victoria Berg – Gerente de Relações com Investidores e (interina) Diretora-Gerente Adjunta
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Indicador

Índice
GRI***

Índice
SASB***

Unidade

Página

Maha Energy
Companhia
Comunicação dos princípios

101

Capa,
3, 8, 13, 17,
25, 33

Nome da Organização

102-1

1, 10

Atividades, Marcas Registradas, Produtos e Serviços

102-2

1, 10

Localização dos Escritórios

102-3

13

Locais de Operação

102-4

13

Propriedade e Forma Jurídica

102-5

Contracapa

Mercados Atendidos

102-6

23

Escala da Organização

102-7

28

Mudanças Significativas na Organização e em sua cadeia
de Suprimentos

102-10

2

Iniciativas Externas

102-12

20, 21, 30, 31

Declaração do Tomador de Decisão da Alta Administração

102-14

2

Principais Impactos, Riscos, e Oportunidades

102-15

8, 13, 17, 25,
33

Valores, Princípios, Padrões, e Normas de Conduta

102-16

2, 3, 9, 13,
19, 27, 35,
37, 38

Mecanismos de Aconselhamento e Preocupação Ética

102-17

35, 36, 37, 38

Estrutura de Governança

102-18

35

Delegação de Autoridade

102-19

Segunda
Capa

Responsabilidade Executiva por Assuntos Econômicos,
Ambientais e Sociais

102-20

39

Composição do mais alto Órgão de Governança e seus
Comitês

102-22

39, 40

Presidente do mais alto Órgão de Governança

102-23

39, 40

Papel do mais alto Órgão de Governança no Relatório de
Sustentabilidade

102-32

39,
Segunda
Capa

Política de Remuneração

102-35

39

Lista de Assuntos Relevantes

102-47

4, 8, 13, 17,
25, 33

Período de Apresentação de Relatórios

102-50

Capa

Ciclode Relatórios

102-52

Capa

Contatos para Perguntas sobre o Relatório

102-53

47

Reivindicações de Relatórios segundo as Normas GRI

102-54

5

Índice de Conteúdo GRI

102-55

41

Garantia Externa

102-56

46

Explicação do Tema Material e seu Limite

103-1

3

Abordagem Gerencial e seus Componentes

103-2

4, 7, 15, 19,
22, 27, 29,
35, 36, 39

ESG Index
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2020

Indicador

Índice GRI***

Índice
SASB***

Unidade

Página

2020

Número

42

38

Poços Exploratórios

Número

42

0

Poços em Produção

Número

42

4

Maha Energy
Produção
Número de Poços

Número de Poços em Terra

EM-EP-000.C

Número

42

5

Número de Poços Offshore

EM-EP-000.B

Número

42

0

Volumes de Produção

EM-EP-000.A

BOE

20

1.208.191

Gás Natural

EM-EP-000.A

MMSCF/dia

42

1,547

Óleo Bruto

EM-EP-000.A

MBBL/dia

42

3,043

1P Reservas*

EM-EP.510a.1

MMBOE

42

28,31

2P Reservas*

EM-EP.510a.1

MMBOE

42

47,90

MMBOE

42

67,00

3P Reservas*

Meio Ambiente
Gerenciamento de Impactos Relacionados a resíduos

306-2

20

Derramamentos

20

Número Total de Derramamentos de Óleo

EM-EP-160a.2

Número

20

9

Volume Total de Derramamentos de Óleo

EM-EP-160a.2

BBLs

20

88

Volume Total de Óleo Removido

EM-EP-160a.2

BBLs

20

88

Biodiversidade
Espécies da Lista Vermelha da IUCN

304-4

21

Gerenciamento de Água
Água Total Retirada

303-1 (2016);
303-3a (2018)

m3

22

117.026

Água de Superfície

m3

22

0

Água do Subsolo

m

3

22

106.265

Água de terceiros

m

3

22

10.240

Água de Fonte Municipal

m

3

22

521

EM-EP-140a.2

m3

22

129.200

Descarte**

EM-EP-140a.2

m3

22

12.185

Injetada

EM-EP-140a.2

m

3

22

117.014

Reciclada

EM-EP-140a.2

m

3

22

0

m

3

22

219.095

m3

22

14.948

m3

22

0

m

22

12.185

Á de fontes do Água Total Produzida

Água Total Injetada
Água Total Consumida

303-5a (2018)

Água Total Reciclada

303-3 (2016)

Água Total Descarregada**

303-4a (2018)

EM-EP-140a.1

EM-EP-140a.2

3

Relatórios de Análise de Água de Superf.

Número

42

4

Impacto de Água de Superfície da Maha

Número

42

0

Gas to Wire

m3

23

5.380.761

Gás Liquefeito

m3

23

12.912.047

Energia

42

Indicador

Índice
GRI***

Índice
SASB***

Unidade

Página

2020

Maha Energy
Social
Inclusão de Stakeholder

101

Número de Dias de Atraso sem Causas Técnicas

3, 28
EM-EP-210b.2.

Número

28, 37

0

Com Influências de Cunho Social

EM-EP-210b.2.

Número

28

0

Com Influências do Governo

EM-EP-210b.2.

Número

37

0

Investimentos em Infraestrutura e Serviços de Apoio

203-1

30

Impactos Econômicos Indiretos Significativos

203-2

30, 31

Operações com a Comunidade Local, Avaliação de Impactos
e Programas de Desenvolvimento

413-1

29, 30

Discussão da Gestão de Riscos e Oportunidades Associadas
aos Direitos e Interesses da Comunidade

EM-EP-210b.1.

29, 30

Recursos Humanos
Número Total de Empregados

Número

28

72

Mulheres

Número

28

16

Homens

Número

28

56

Empregados por País

102-8

102-7

28

Brasil

Número

28

52

Canadá

Número

28

13

Omã

Número

28

1

Estados Unidos da América (EUA)

Número

28

4

Suécia

Número

28

2

Posições de Chefia

Número

28

7

Mulheres

Número

28

2

Homens

Número

28

5

Rotatividade Espontânea

404-1

Número

28

7,5

Número de Novas Contratações

401-1

Número

28

27

403-9

Número / 1.000.000
de horas

16, 43

0

EM-EP-320a.1.

Número

43

0

Horas

43

603.381

EM-EP-320a.1.

Horas

43

9.349

EM-EP-320a.1.

Horas

43

2.445

EM-EP-320a.1.

Horas

43

1.873

Coleta de Cartões de Segurança

Número

15

604

Número de Empregados Certificados no Programa STOP

Número

43

52

Número

43

34

Saúde e Segurança
Frequência de Acidentes com Afastamentos (LTIF)
Óbitos Relacionados ao Trabalho
Horas Trabalhadas
Conscientização de Segurança e Treinamento****
Total de horas de Treinamento em Segurança
(Empregados)

Total de horas de Treinamento em Segurança
(Contratados)

Número de Sessões de Treinamento STOP
Sist. de Gerenciamento de Saúde Ocupacional

403-1

15

Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos, e
Investigação de Incidentes

403-2

15

Participação dos Empregados, Consultas, e Comunicação
em Assuntos de Saúde e Segurança Ocupacional

403-4a

15

Discussão dos Sistemas de Gestão utilizados para integrar
a Cultura de Segurança durante todo o Ciclo de Vida de
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Exploração
e Produção

EM-EP-320a.2

2020

15

Indicador

Índice
GRI***

Índice
SASB***

Unidade

Página

2020

Maha Energy
Governança
Anticorrupção
Descrição do Sistema de Gestão para Prevenção da Corrupção
e Suborno em toda a Cadeia de Valor
Comunicação da Política Anticorrupção

EM-EP-510a.2.

37

205-2

Conselho de Administração

37
EM-EP-320a.1.

%

37

100

%

37

100

205-3

Número

37

0

405-1

Número

40, 44

6

Mulheres

Número

40, 44

0

Homens

Número

40, 44

6

Empregados
Incidentes Confirmados de Corrupção e Ações Tomadas

Estrutura de Governança
Conselho de Administração

Diversidade de Órgãos de Governança e Empregados

405-1

40

Conformidade
Não-Conformidade com Leis e Regulamentos Ambientais

307-1

Número

19

0

Não-Conformidade com Leis e Regulamentos na Área Social e
Econômica

419-1

Número

26, 28

0

Contribuições políticas

415-1

CAD

38

0

Os números podem diferir ligeiramente devido a arredondamentos.
BOE – Barril de óleo equivalente // BBLs – Barris de Óleo // SCF – Standard Cubic Feet (Pés Cúbicos Padrão // MM – milhões // M – milhares // Conversão de gás para óleo: 6 pés
cúbicos = 1 Barril de óleo equivalente
*Em 31 de dezembro de 2020. Para mais informações acesse: https://Mahaenergy.ca
** Todas as águas descartadas foram coletadas e transportadas para uma instalação de descarte de água licenciada pelo governo.
***O Relatório de Sustentabilidade da Maha visa refletir os indicadores fundamentais das Diretrizes do Padrão GRI (Global Reporting Initiative), bem como os indicadores
específicos da indústria em relação a SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Consulte o site da Maha na Internet para mais informações que possam estar
relacionadas a outros indicadores de GRI e SASB não listados na tabela.
****Alguns números usados para calcular as horas totais de treinamento de segurança e conscientização foram as médias diárias da força de trabalho conjunta de empregados
da Maha e contratados.
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Declarações Prospectivas / Isenção de Responsabilidade
Certas declarações feitas e informações contidas neste documento constituem “informações prospectivas”
(dentro do significado aplicável da legislação de valores mobiliários). Tais declarações e informações (em seu
conjunto, “declarações prospectivas”} referem-se a eventos futuros, incluindo o desempenho futuro da empresa,
perspectivas ou oportunidades de negócios.
Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos podem ser declarações prospectivas.
Quaisquer declarações que expressem ou envolvam argumentações a respeito de previsões, expectativas,
crenças, planos, projeções, objetivos, suposições ou eventos futuros ou performance (frequentemente, mas nem
sempre, usando palavras ou frases como “buscar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “pode”, “irá”,
“projetar”, “prever”, “potencial”, “apontar”, “pretender”, “poderia”, “poderia”, “deveria”, “acreditar” e expressões
similares) não são declarações de fatos históricos e podem ser “declarações prospectivas” que envolvem riscos
conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais ou eventos que difiram
materialmente daqueles previstos em tais declarações prospectivas. Nenhuma garantia pode ser dada de que estas
expectativas e suposições se revelarão corretas e tais declarações prospectivas não devem ser consideradas como
confiáveis. Estas declarações são válidas apenas na data da informação e a Empresa não pretende, nem assume
nenhuma obrigação de atualizar estas declarações prospectivas, a menos que exigido pelas leis aplicáveis. Estas
declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas relacionadas, entre outras coisas, a riscos operacionais
(incluindo riscos de exploração e produção), custos de produção, disponibilidade de equipamentos de perfuração,
dependência de pessoal-chave, estimativas de reservas, saúde, segurança e questões ambientais, riscos legais
e mudanças regulatórias, concorrência, risco geopolítico, e riscos financeiros. Os leitores são advertidos de que
a lista anterior de fatores de risco não deve ser interpretada como exaustiva. Os resultados reais podem diferir
materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas
são expressamente qualificadas por esta declaração de advertência.
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Parecer dos Auditores sobre o relatório estatutário de sustentabilidade
À Assembleia Geral de Acionistas da Maha Energy AB (No. de identidade corporativa pública 559018-9543)
Compromisso e responsabilidade
A diretoria é responsável pelo Relatório de Sustentabilidade do exercício financeiro de 2020 elaborado de acordo
com a Lei de Contas Anuais.
Escopo da Auditoria
Nosso exame foi conduzido de acordo com a RevR 12 da norma FAR para dar um parecer de auditor a respeito
do Relatório de Sustentabilidade Estatutário. Isto significa que nosso exame do Relatório de Sustentabilidade é
substancialmente diferente e com escopo menor do que de uma auditoria conduzida de acordo com as Normas
Internacionais de Auditoria e normas de auditoria geralmente aceitas na Suécia. Acreditamos que o exame nos
forneceu uma base suficiente para nosso parecer.
Parecer
Foi elaborado um Relatório de Sustentabilidade.
Gotemburgo, 19 de Abril de 2021 Deloitte AB
Fredrik Jonsson
Authorized Public Accountant
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Maha Energy
Os termos “Maha”, “Maha Energy”,
“a Companhia”, ou “a Organização”
referem-se ao grupo corporativo
Maha Energy AB (publ.) (Número de
registro de empresa 559018-9543).

Seu feedback é importante para a Maha!
A Maha valoriza seu feedback.
Se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão com
relação à sustentabilidade da Maha ou ESG, favor contatar esg@mahaenergy.ca.
Para outras consultas do Investidor, favor contatar info@mahaenergy.ca
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YouTube

LinkedIn

Website
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Maha Energy AB (publ.)
Sede
Strandvägen 5A
SE-114 51 Estocolmo
SUËCIA
+46 8 611 05 11
Escritório Técnico
240, 23 Sunpark Drive SE
Calgary, AB T2X 3V1
CANADÁ
+1 403 454 7560

