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Objetivo
O Relatório Integrado apresenta aos seus públicos de interesse como a TBG gera valor ao longo
do tempo.
Este Relatório é complementar ao Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis
publicados anualmente pela empresa atendendo ao que está estabelecido na Lei das S.A. (Lei
RR

nº 6.404/76). Os princípios e os elementos de conteúdo têm como referência as orientações do
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Conselho Internacional para Relato Integrado (International Integrated Reporting Council).
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Quem Somos
A TBG, sociedade anônima brasileira de capital fechado, tem

A operação do Gasoduto Bolívia-Brasil, em território

a seguinte composição acionária.

brasileiro, é a principal atividade econômica da TBG. Por
meio da sua atuação no transporte de gás natural, contribui
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de gás natural para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul
do país, que representam mais de 50% do PIB nacional.
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O gás natural transportado pela TBG é entregue a sete
distribuidoras locais que, juntas, atendem 1.2 milhões de

gasoduto.
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consumidores finais. A Companhia entrega gás natural
às termelétricas e refinarias ao longo do traçado de seu
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econômico do Brasil, entregando até 30 milhões de m³/dia
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com o crescimento do setor e está presente no principal eixo
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Sede TBG

15

Estações de Compressão
(Ecomps)

50

Pontos de Entrega (PEs)

2.593 km

Km de extensão

Central de Supervisão
e Controle (CSC)
Central
de Manutenção
Gasoduto
Bolívia-Brasil

Materialidade

Governança

Gestão de Riscos

O Plano Estratégico define a orientação para o futuro e
considera questões relevantes que impactam a capacidade
da companhia de criar valor no curto, médio e longo prazos.
A TBG em seu Relatório da Administração 2017 destaca as

Chamada Pública e
Marcos Regulatórios
e Legais

ações implantadas ao longo do ano e que têm como objetivo
minimizar os riscos e potencializar as oportunidades de sua
atuação, alinhado com seus objetivos estratégicos e

Eficiência Operacional

Riscos e
Oportunidades
da empresa sobre
a capacidade de
Geração de Valor

Segurança, Saúde e
Responsabilidade
Socioambiental

Conformidade

atendendo seus públicos de interesse.

Inovação nos
processos internos

Relacionamento com
públicos de interesse

Missão
Operar, manter e implantar gasodutos de
transporte com segurança e sustentabilidade.

Visão
Ser competitiva e crescer no mercado de
transporte dutoviário de gás natural.

Valores
Comprometimento, respeito,
entusiasmo e simplicidade.

Abrindo novos
caminhos para o
gás natural.

Nossos Capitais

Como Geramos Valor

Os capitais representam os insumos para nossos processos,

A TBG estabeleceu seu Modelo de Negócios como

que aplicados as atividades da TBG, resultam na forma de

instrumento de gestão e busca impulsionar o

geração de valor.

crescimento e ampliar a geração de valor para seus
públicos de interesse, a partir da harmonização

Capital Financeiro
Conjunto de recursos financeiros alocados
na prestação de serviço e gerado por meio de
financiamentos e investimentos.

Capital Produtivo
Recursos físicos gerados por outras
organizações, disponíveis e utilizados no
processo produtivo da Cia.

Capital Intelectual
Ativo intangível organizacional baseado no
conhecimento e especialidade técnica de seu

de processos internos e da implantação de ações
estruturadas.

Modelo de Negócio
Nossos
Capitais (Exemplos)

Aplicados aos
Nossos processos

Humano

No de Empregados

296

Volume Médio Transportado

Gerir Solicitações
de Transporte

MMm2/dia

24,60

intelectual

Horas de treinamento
por empregado

46

e potenciais

capital humano.

Operar
Transporte
de Gás
Natural

Natural

É formado pelas interações com nossos
públicos de interesse.

relacionamento
Fornecedores com os
quais a TBG celebrou
contratos de serviços
e aquisição de materiais

estratégia

Processos
de Suporte
ao
Negócio

354

Manter os
Ativos

produtivo

Capital Natural

Ativo Imobilizado
(R$ milhões)

O gás natural e todos os outros recursos

1.977

ambientais renováveis ou não renováveis que
fazem parte do nosso processo produtivo.

Financeiro

Endividamento vinculado
ao Dólar
(R$ milhões)

819

Gerir
Expansões
de Infraestrutura de
Transporte

Impactos
Segurança

Meio ambiente

Taxa de
Acidentes
Registráveis
(TAR)

Relação de
Consumo em
Horário de
Ponta (RCP)

0,58

0,33%

Índice de
Impactos ao Meio
Ambiente (IMA)

0

BG

Capital Social e de Relacionamento

11

Negócio da T

experiências e motivações de nossos empregados.

rir o

Representa todas as competências, habilidades,

Parques e APAs (Áreas de
Preservação Ambiental)
que o gasoduto atravessa

Ge

Capital Humano

Resultam em:
serviços

Gerir Atendimento de
Entrega / Faturamento

e Geram R$ 1.359 milhões de
Valor Adicionado para:
Estado e
sociedade
(R$ Milhões)
Impostos e
Contribuições

(R$ Milhões)
Salários e
Encargos Sociais

576

152

empregados

acionistas e
outros
(R$ Milhões)
Encargos Financeiros

89
Lucro do Exercício

542

Sociedade
e Relacionamento
Nos relacionamos com nossos 10 públicos de interesse,
buscamos o aprimoramento da nossa comunicação, por
meio de diálogo transparente e permanente.
Acionistas
Clientes
Comunidade Científica e Acadêmica
Comunidades do Entorno do Gasoduto
Concorrentes
Fornecedores
Imprensa
Instituições do mercado de gás natural
Instituições Governamentais
Público Interno
Destacam-se a Linha do Gás 0800 026 0400 e o Fale
Conosco (disponível no site www.tbg.com.br) como
importantes canais de relacionamento com as comunidades
que vivem no entorno da faixa de servidão, tornando-se
uma ferramenta de integridade e proteção do gasoduto,
consolidando, todos os dias a confiança e a parceria
construídas pela TBG com a população que convive com o
Gasoduto Bolívia-Brasil.

315

Atendimentos do Serviço
Linha do Gás no ano

Estratégia
e Perspectivas
150 milhões

R$

Os desafios para a TBG, num mercado que está em

No processo contínuo de melhoria, visamos o fortalecimento

transformação e num momento em que se aproxima o

dos controles internos, da gestão de riscos e da governança,

encerramento de um dos seus contratos de prestação de

buscando a eficácia na gestão e na geração de valor.

serviço, motivam o investimento em nossos capitais.

Investimentos 2018-2022

Desde 2016, a Companhia vem direcionando seus
esforços na execução do projeto de gestão de mudança
organizacional da Chamada Pública, dada sua relevância
estratégica para o futuro da TBG.
Neste contexto, a nossa atuação como protagonistas
no redesenho do mercado de gás natural brasileiro e o
investimento em treinamento e capacitação da força de
trabalho são algumas das iniciativas previstas para os
próximos anos.
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