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CONTEÚDOS GERAIS  
 

Perfil da Organização  
 

GRI-102-1- NOME DA ORGANIZAÇÃO 
Adecoagro Brasil Participações S.A. 

 

GRI-102-2 ATIVIDADES, MARCAS, PRODUTOS E SERVIÇOS 
Atua no setor sucroenergético. Produz açúcar, etanol e bioeletricidade.  

Marcas: Monte Alegre. 

 

GRI-102-3 LOCALIZAÇÃO DA SEDE 
São Paulo / SP – Brasil.  
 

GRI-102-4 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES 
Ivinhema e Angélica, no Mato Grosso do Sul, e Monte Belo, em Minas Gerais. 

 

GRI-102-5 NATUREZA DA PROPRIEDADE E FORMA JURÍDICA 
Sociedade anônima de capital fechado 

 

GRI-102-6 MERCADOS ATENDIDOS 
Regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil e mercados externos. 

Nossos produtos são destinados a diferentes mercados/ locais, no Brasil e no mundo (podendo variar 
conforme as especificidades da época), em um trabalho sempre pautado pela preocupação com a 
qualidade dos produtos e com o bem-estar das pessoas e o meio ambiente. Mais detalhes no item 
sobre “Gestão comercial e de relacionamento com clientes”, no capítulo “Nosso desempenho” do 
Relatório de Sustentabilidade 2021. 
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GRI-102-7 PORTE DA ORGANIZAÇÃO 
Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Moagem de cana t 10.845.136 11.103.200 10.940.307 

Etanol m3 756.494  502.169   534.603  

Açúcar t 213.256  646.981   546.819  

Bioeletricidade MWh exportada 853.139 729.634  745.343  

TCH (t de 
cana/ha) - AVI 

t de cana/ha 73,6 79,3 69,4 

TCH (t de 
cana/ha) - UMA 

t de cana/ha 95,6 77,0 59,7 

ATR (kg açúcar/t 
cana) - AVI 

kg açúcar/t cana 133,2 131,2  127,8  

ATR (kg açúcar/t 
cana) - UMA 

kg açúcar/t cana 130,5 134,3 128,5 

TAH (t de 
açúcar/ha) - AVI 

t de açúcar/ha 9,8 10,4 8,9 

TAH (t de 
açúcar/ha) - UMA 

t de açúcar/ha 12,5 10,3 7,7 

Informações adicionais sobre o porte da organização estão disponíveis no Relatório de 
Sustentabilidade 2021.  
 

 
Cana-de-açúcar (em hectares) Cluster % UMA % 

Fornecedor 7.878,21 4,97% 163,00 1,01% 

Parceiro 142.401,89 89,80% 16.052,54 98,99% 

Própria 8.301,79 5,24% 0,00 0,00% 

Total 158.581,89 100% 16.215,54 100% 
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GRI-102-8 INFORMAÇÕES SOBRE EMPREGADOS E OUTROS 
TRABALHADORES 
 

102-8-a. Número de empregados por tipo de contrato de trabalho e gênero 
Tipo de contrato 2019 2020 2021 

H M Total H M Total H M Total 

Tempo 
determinado 

48 27 75 107 51 158 81 76 157 

Tempo 
indeterminado 

5.492 754 6.246 5.640 823 6.463 5.518 918 6.436 

Total 5.540 781 6.321 5.747 874 6.621 5.599 994 6.593 

H = Homens / M = Mulheres 

 

102-8-b. Número de empregados por tipo de contrato de trabalho e região 
Região  2019 2020 2021 

Determ
inado 

Indeter
minado 

Total Determ
inado 

Indeter
minado 

Total Determ
inado 

Indeter
minado 

Total 

Região Centro-
Oeste 

69 4.814 4.883 56 5.034 5.090 79 4.978 5.057 

Região Sudeste 6 1.432 1.438 102 1.429 1.531 78 1.458 1.536 

Total 75 6.246 6.321 158 6.463 6.621 157 6.436 6.593 

 

102-8-c. Número de empregados por tipo de emprego e gênero 
Tipo de emprego  2019 2020 2021 

H M Total H M Total H M Total 

Jornada integral 5.496 762 6.258 5.707 858 6.565 5.563 956 6.519 

Jornada parcial 44 19 63 40 16 56 36 38 74 

Total 5.540 781 6.321 5.747 874 6.621 5.599 994 6.593 

H = Homens / M = Mulheres 

 
301-1 

GRI-102-9 CADEIA DE FORNECEDORES 
Uma descrição da cadeia de fornecedores da organização, incluindo seus principais elementos em 
relação às atividades da organização, suas principais marcas, seus principais produtos e serviços 
estão detalhadas na seção Gestão de Fornecedores e compras do relatório de sustentabilidade 2021. 

A cadeia de suprimentos da Adecoagro é composta por fornecedores produtores de cana-de-açúcar, 
empresas de equipamentos, materiais e prestação de serviços. 
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GRI-102-10 MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA ORGANIZAÇÃO E 
NA SUA CADEIA DE FORNECEDORES 
Não ocorreram mudanças significativas na localização ou nas operações da organização e na 
estrutura do capital social. Ocorreram as seguintes alterações na localização, na estrutura ou nas 
relações com fornecedores, quais sejam: Alteração do endereço da filial da Companhia, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.903.169/0015-04, localizada atualmente na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
na Av. Fernando Cerqueira César Coimbra nº 830, Sala 05 IBC III, Parque Industrial, CEP 86072-110 
para Cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Capitão Jacy da Silva Pinheiros, nº 450, Sala 01, 
Silo 3, CEP 86073-050. 

• Abertura de filial da Adecoagro AAB em Itajaí – SC. 

• Nova matriz com finalidade de segregar as terras dos outros negócios da Cia, por meio da 
criação de empresa situada em SP. 

 

 

GRI-102-11 ABORDAGEM OU PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 
A Adecoagro norteia suas atividades pelo Princípio da Precaução (estabelecido na Declaração sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na Conferência Rio-92), o qual indica que não será 
utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes para 
evitar a degradação ambiental onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis. A Adecoagro 
adotou esse princípio internacional em busca de uma produção mais sustentável. 

 

GRI-102-12 INICIATIVAS DESENVOLVIDAS EXTERNAMENTE 
As iniciativas desenvolvidas externamente são detalhadas no Relatório de Sustentabilidade 2021. 
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GRI-102-13 PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
Reconhecemos a importância e apoiamos a participação de nossos gestores nas atividades das 
associações e entidades de classe em que a empresa ou o colaborador esteja filiado, visando não 
apenas à defesa dos nossos interesses da companhia, como também a integração de nossos 
colaboradores e colaboradoras nas comunidades industrial, técnica e científica. Temos participações 
em importantes associações e entidades, a seguir, atuando especialmente em grupos ou comitês de 
assuntos específicos: 

Associações/ 
Organizações/Instituições 

Assento no 
Conselho de 
Governança 

Participação 
em projetos 
e Comissões 

Contribuição 
financeira 

Representante da Organização 
que participa 

Associação das Indústrias 
Sucroenergéticas de Minas 
Gerais (Siamig) 

   Diretor da Unidade 
Monte Alegre (MG) 

Associação dos Produtores de 
Bioenergia de Mato Grosso do 
Sul (Biosul) 

   VP Açúcar, Etanol e 
Energia 

Fundação Abrinq    Gerente de Saúde e Bem-
Estar, Diversidade e 
Cidadania Corporativa 

União da Indústria de Cana-de-
Açúcar (UNICA) 

   VP Açúcar, Etanol e 
Energia 

Associação Brasileira das 
Companhias Abertas (Abrasca) 

   VP Açúcar, Etanol e 
Energia 

Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças (Anefac) 

   Controladoria 

Associação de Promoção dos 
Orgânicos (Organis) 

   Diretor da Unidade 
Monte Alegre (MG) 

Associação Brasileira de 
Qualidade de Vida (ABQV) 

   Gerente de Saúde e Bem-
Estar, Diversidade e 
Cidadania Corporativa 
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Ética e governança 
 

GRI-102-14 DECLARAÇÃO DO MAIS ALTO EXECUTIVO 
As declarações do CEO e dos VPs no Brasil sobre a relevância da sustentabilidade para a organização 
e sua estratégia de sustentabilidade estão detalhadas nas mensagens dos executivos no Relatório de 
Sustentabilidade 2021. 

 

GRI-102-15 PRINCIPAIS IMPACTOS, RISCOS E OPORTUNIDADES 
Uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades estão detalhados na seção de gestão 
de riscos do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

 

GRI-102-16 VALORES, PRINCÍPIOS, PADRÕES E NORMAS DE 
CONDUTA 
Uma descrição dos valores, princípios, normas e códigos de comportamento da organização estão 
detalhados no capítulo A Nossa Companhia do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

 

GRI-102-17 MECANISMOS PARA ORIENTAÇÕES E 
PREOCUPAÇÕES REFERENTES À ÉTICA 
Uma descrição dos mecanismos internos e externos da Adecoagro para: 

i. solicitar orientações sobre comportamentos éticos e lícitos e sobre integridade 
organizacional; 

ii. comunicar preocupações com comportamentos antiéticos ou ilícitos e com a integridade da 
organização estão detalhados na seção Ética e Conformidade no Relatório de Sustentabilidade 2021. 

Mais informações: 

 https://sustainability.adecoagro.com/pt/transparencia/etica 

 

 

GRI-102-18 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
Nossa estrutura de governança está detalhada no item DIRETRIZES E ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA do relatório de Sustentabilidade 2021. 

Mais informações: 

 https://sustainability.adecoagro.com/pt/transparencia/governanca 

 

  

https://sustainability.adecoagro.com/pt/transparencia/etica
https://sustainability.adecoagro.com/pt/transparencia/governanca
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Engajamento de Partes Interessadas 
 

GRI-102-40 LISTA DE GRUPOS DE STAKEHOLDERS 
Entendemos que é de suma importância manter o diálogo e o bom relacionamento com nossas partes 
interessadas. Por essa razão, buscamos desenvolver uma relação baseada na cooperação mútua e na 
participação para a construção de confiança entre as partes. 

Com base nessa premissa, temos, na Adecoagro Brasil, um plano geral de engajamento com os 
stakeholders. Possuímos canais e processos estruturados de comunicação e interação com os 
públicos de relacionamento, visando entender e atender as suas necessidades e solucionar as 
questões pertinentes a esse relacionamento, na medida em que ocorrem. 

As expectativas e demandas das partes interessadas devem ser constantemente gerenciadas, pois 
mudam ao longo do tempo e reagem aos diversos cenários político-econômicos, comerciais, 
socioambientais e comportamentais. 

No segundo semestre de 2020, durante o processo de avaliação de materialidade, mapeamos os 
nossos stakeholders. Esse exercício mostrou, como resultado, 14 grupos de interesse: 

 

 

 
Partes interessadas internas: colaboradores e colaboradoras, e acionistas. Partes interessadas 
diretas: clientes e fornecedores. 

Afetados por nossas atividades ou interessados em nossos produtos ou atividades: financiadores, 
governos, comunidades, mídia/imprensa, ONGs, associações de classe/setoriais, órgãos reguladores, 
universidades e instituições de pesquisa, entidades sindicais de trabalhadores e think tanks 
(influenciadores). 

 
 

GRI-102-41 PERCENTUAL DE EMPREGADOS COBERTOS POR 
ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Percentual de empregados cobertos % 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRI-102-42 IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE STAKEHOLDERS 
Foi realizado um registro completo dos stakeholders, por meio de reuniões internas e entrevistas 
com diversos públicos. Na sequência, priorizamos os stakeholders junto à nossa Alta Administração, 
utilizando-se a estrutura da norma AA 1000 SES. 

 

GRI-102-43 ABORDAGEM NO ENGAJAMENTO DOS 
STAKEHOLDERS 
Para entendimento dos pontos de vista dos nossos stakeholders sobre questões relevantes de ESG 
(Environmental, Social, Governance – meio ambiente, social e governança), foram conduzidas 
entrevistas estruturadas por telefone ou reuniões virtuais, com públicos externos e internos, e 
pesquisa on-line com os colaboradores e colaboradoras. Foram consultados mais de 60 stakeholders, 
destacando: colaboradores e colaboradoras, fornecedores, comunidades, órgãos reguladores, 
governos, universidades e instituições de pesquisa, entidades sindicais de trabalhadores, think tanks 
(influenciadores) e organizações não governamentais. 

As entrevistas focaram em conhecimentos específicos em temas emergentes de alta prioridade para 
a nossa companhia e/ou questões relevantes de sustentabilidade para os stakeholders, sendo 
realizadas principalmente com representantes de grupos de stakeholders e com diretores e 
lideranças.  

Pesquisas complementares: Em paralelo, desenvolvemos pesquisas complementares internas 
(análise de imprensa, dos riscos de negócio e da estratégia da empresa), para avaliar objetivos e 
metas de longo prazo, além de riscos e oportunidades. 

 

. 



 

GRI-102-44 PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES LEVANTADOS 
 

 
 
 

Registro e priorização dos stakeholders 
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Princípios de Governança 
Conformidade Legal            
Transparência e Relacionamento com as partes interessadas            
Planeta 
Agricultura Sustentável            
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos            
Estratégia Climática            
Gestão de Recursos Hídricos            
Operações industriais ecoeficientes            
Uso sustentável do solo            
Eficiência energética            
Pessoas 
Saúde e Segurança Ocupacional            
Gestão do Capital Humano            
Relacionamento com as comunidades            
Prosperidade 
Rentabilidade e excelência Operacional            
Inovação tecnológica & Pesquisa e Desenvolvimento            
Gestão de Fornecedores            
Impacto das operações nas comunidades locais            
Desenvolvimento das economias locais            
Qualidade e segurança do produto            



 

GRI-102-45 ENTIDADES INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS OU 
DOCUMENTOS EQUIVALENTES 
Este Relatório contempla as demonstrações financeiras de Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. e Usina Monte Alegre Ltda. 

 

GRI-102-46 DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO E LIMITES 
 

Pilar Temas 
2020/2021 

Limites 
dentro da 
Adecoagro 

Limites Fora da Adecoagro Tópico GRI - Forma 
de Gestão [103-1, 

103-2 e 103-3] 
Divulgações  GRI SASB UNCTAD 

Fornecedores Clientes Sociedade 

Princípios de 
Governança 

Conformidade 
legal 

    Conformidade 
socioeconômica 

419-1 RR-BI-120a.2; 
RR-BI-140a.3; 
RR-BI-530a.1; 
RR-BI-530a.2; 
 FB-AG-140a.3 

 

    Conformidade   
ambiental 

307-1   

    Combate à 
corrupção 

205-1, 
205-2, 
205-3 

 D.2.1; D.2.2 

    Concorrência 
desleal 

206-1   

Transparência e 
relacionamento com as 

partes interessadas 

    Governança 102-18 à 
102-39 

  

    Engajamento de 
stakeholders 

102-40 à 
102-44 

  

 

  



 

 

Pilar Temas 
2020/2021 

Limites 
dentro da 
Adecoagro 

Limites Fora da Adecoagro Tópico GRI - Forma 
de  Gestão [103-1, 

103-2 e 103-3] 
Divulgações  GRI SASB UNCTAD 

Fornecedores Clientes Sociedade 

Planeta Agricultura sustentável     Não há tópico GRI 
relacionado 

 RR-BI-430a.1; 
RR-BI-430a.2; 

FB-AG-430a.1; 
FB-AG-430a.2; 
 FB-AG-430a.3 

 

Biodiversidade  e 
serviços ecossistêmicos 

    Biodiversidade 304-1, 304-2, 
304-3, 304-4 

RR-BI-430a.1; 
RR-BI-430a.2; 

FB-AG-430a.1; 
FB-AG-430a.2; 
FB-AG-430a.3; 
 FB-AG-430b.1 

 

Estratégia climática     Emissões 305-1, 305-2, 
305-3, 305-4 

RR-BI-410a.1; 
FB-AG-110a.1; 
FB-AG-110a.2; 
FB-AG-110a.3; 
 FB-AG-440a.1 

 

    Resíduos 306-1, 306-2, 
306-3, 305-4, 

306-5 

 B.2.1; B.2.2; 
B.2.3 

    Materiais 301-1 FB-AG-430b.1  

Gestão de recursos 
hídricos 

    Água e efluentes 303-1, 303-2, 
303-3, 303-4, 

303-5 

RR-BI-140a.1; 
RR-BI-140a.2; 
RR-BI-140a.3; 

FB-AG-140a.1; 
FB-AG-140a.3;  
FB-AG-440a.2 

B1.2; B1.3 

Operações industriais 
ecoeficientes 

    Não há tópico GRI 
relacionado 

 RR0101-06; 
RR0101-07; 
RR-BI-000.C; 

FB-AG-000.A; 
FB-AG-000.B 

 

Uso sustentável do 
solo 

    Não há tópico GRI 
relacionado 

 FB-AG-000.C  

Eficiência energética     Energia 302-1 RR-BI-000.B; 
FB-AG-110a.3; 
 FB-AG-130a.1 

B.5.1; B5.2 



 

 

Pilar Temas 
2020/2021 

Limites 
dentro da 
Adecoagro 

Limites Fora da Adecoagro Tópico GRI - Forma 
de Gestão [103-1, 

103-2 e 103-3] 
Divulgações  GRI SASB UNCTAD 

Fornecedores Clientes Sociedade 

Pessoas Saúde e segurança    
ocupacionais 

    Saúde e segurança do 
trabalho 

403-1 à 
403-10 

RR-BI-540a.1; FB-
AG-320a.1 

C.3.2 

Gestão do capital 
humano 

    Presença no mercado 202-1, 202-2   

    Emprego 401-1  D.1.3 

    Relações de trabalho 402-1   

    Capacitação e educação 404-1, 404-2, 
404-3 

 C.2.1 

    Diversidade e 
igualdade de 

oportunidades 

405-1, 405-2  C.1.1; D.1.2 

    Não discriminação 406-1   

Relacionamento  com as 
comunidades 

    Comunidades locais 413-1  A.3.2. 

 

  



 

 

Pilar Temas 
2020/2021 

Limites 
dentro da 
Adecoagro 

Limites Fora da Adecoagro Tópico GRI - Forma 
de  Gestão [103-1, 

103-2 e 103-3] 
Divulgações  GRI SASB UNCTAD 

Fornecedores Clientes Sociedade 

Prosperidade Rentabilidade e 
excelência operacional 

    Desempenho 
econômico 

201-1 RR-BI-000.A à 
RR-BI-000.C 

FB-AG-000.A à 
FB-AG-000.D 

A.1.1; A.1.2; 
A.1.3; A.2.1; 

C.4.1 

Inovação tecnológica & 
pesquisa e 

desenvolvimento 

    Não há tópico GRI 
relacionado 

   

Gestão de 
fornecedores 

     102-10 FB-AG-430a.1; 
FB-AG-430a.2; 
 FB-AG-430a.3 

 

    Práticas de compra 204-1   

    Avaliação ambiental de 
fornecedores 

308-1, 308-2   

    Avaliação social de 
fornecedores 

414-1   

Impacto das operações 
nas comunidades locais 

    Impactos econômicos 
indiretos 

203-1   

    Emissões 305-7 RR-BI-120a.1;  
RR-BI-120a.2 

 

Desenvolvimento das 
economias locais 

    Não há tópico GRI 
relacionado 

  A.3.2 

Qualidade e segurança 
do  produto 

    Não há tópico GRI 
relacionado 

 FB-AG-250a.1; 
FB-AG-250a.2; 
 FB-AG-250a.3 

 

 

  



 

GRI-102-47 LISTA DOS TÓPICOS MATERIAIS 
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Práticas de Relato 
 

GRI-102-48 REFORMULAÇÕES DE INFORMAÇÕES 
Ocorreram reformulações referentes aos anos de 2019 e 2020 dos seguintes indicadores: 

 GRI-301-1: Materiais- quantidade de diesel 

 GRI-302-1: Energia- quantidade de diesel 

 GRI-305-1, 305-2, 305-3 e 305-4: Escopo 1, Escopo 2 (somente em 2020) e Escopo 3 

 

GRI-102-49 MUDANÇAS NO RELATO 
Não ocorreram. 

 

GRI-102-50 PERÍODO DO RELATÓRIO 
1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 

 

GRI-102-51 DATA DO RELATÓRIO MAIS RECENTE 
2020.  

 

GRI-102-52 PERIODICIDADE DOS CICLOS DE RELATO 
Anual. 

 

GRI-102-53 CONTATO PARA PERGUNTAS SOBRE O RELATÓRIO 
responsabilidadesocial@adecoagro.com 

 

GRI-102-54 RELATO DA OPÇÃO ‘DE ACORDO’ ESCOLHIDA PELA 
ORGANIZAÇÃO 
Esta publicação foi elaborada de acordo com os Standards da Global Reporting Initiative (GRI): 
Opção Essencial. 

 

GRI-102-56 VERIFICAÇÃO EXTERNA 
As demonstrações financeiras foram auditadas pela PWC, enquanto os dados ESG, relacionados ao 
GRI e SASB, foram submetidos à verificação limitada da BVQI, o que nos mantém em linha com as 
melhores práticas de prestação de contas. 

  

mailto:responsabilidadesocial@adecoagro.com
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PILARES E TEMAS MATERIAIS 

Princípios de Governança 
Conformidade Legal 
GRI-103-2 E 103-3- CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA, 
CONFORMIDADE AMBIENTAL, COMBATE À CORRUPÇÃO, 
CONCORRÊNCIA DESLEAL 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
O tema refere-se ao cumprimento de leis e regulamentos. Item 102-46 DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO 
DO RELATÓRIO E LIMITES. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES   
O Código de Conduta Corporativo Adecoagro representa o nosso compromisso de defender aquilo 
em que acreditamos, seguindo uma postura responsável, ética, transparente e de respeito mútuo 
entre todos. 

O documento contém as principais diretrizes e orientações de como agir em diversas situações do dia 
a dia e esclarece dúvidas sobre condutas éticas e morais aceitáveis. 

É aplicável a todos os colaboradores e colaboradoras e extensivo a fornecedores, parceiros de 
negócios, clientes e demais stakeholders envolvidos e/ou interessados em nosso negócio. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 
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GRI-419-1 NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS 
NA ÁREA SOCIOECONÔMICA 
Número de processos e valor monetário de multas significativas pelo não cumprimento de legislações 
ou regulamentos. 

Indicador Unidade 2020 2021 

Número de Processos Tributários Quantidade  57 

Valores Envolvidos nos Processos 
Tributários 

Reais  362.789.633,99 

Número de Processos Trabalhistas e 
Previdenciários 

Quantidade 276 123 

Valores Envolvidos nos Processos 
Trabalhistas e Previdenciários 

Reais 23.328.927,35 10.082.892,20 

Número de Processos de outra natureza 
(excluindo os ambientais, tributários e 
trabalhistas e previdenciários) 

Quantidade 7 5 

Valores Envolvidos nos Processos de outra 
natureza (excluindo os ambientais, 
tributários e trabalhistas e previdenciários) 

Reais 1.130.390,42 55.565,16 

 

GRI 419-1.A1 - NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E 
REGULAMENTOS SOCIOECONÔMICOS UN 

Indicador Unidade 2021 

Medidas judiciais ajuizadas contra a empresa Quantidade                          112 

Medidas judiciais pagas Quantidade 84 

Sanções administrativas recebidas Quantidade 11 

Sanções administrativas pagas Quantidade 10 

TAC's ou TC's recebidos Quantidade 0 

TAC's ou TC's pagos Quantidade 0 

 

GRI 419-1.A2 - VALOR EM MOEDA NACIONAL DE NÃO 
CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS 
SOCIOECONÔMICOS BRL 

Indicador Unidade 2021 

Medidas judiciais ajuizadas contra a empresa R$  7.837.310,75  

Medidas judiciais pagas R$  4.214.110,30  

Sanções administrativas recebidas R$  1.949,04  

Sanções administrativas pagas R$  13.813,88  

TAC's ou TC's recebidos R$  -    

TAC's ou TC's pagos R$  -    
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GRI-307-1 NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS 
AMBIENTAIS 
Número de processos e valor monetário de multas significativas pelo não cumprimento de legislações 
ou regulamentos. 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Nº de medidas judiciais ajuizadas 
contra a empresa no ano 

Quantidade  1 3 

Valor envolvido de medidas judiciais 
ajuizadas contra a empresa no ano 

Reais  1.000,00 86.140,31 

Nº de medidas judiciais pagas no ano 
contra a empresa 

Quantidade  1 0 

Valor pago no ano nas medidas 
judiciais contra a empresa 

Reais  279.770,68 0 

Nº de sanções administrativas 
recebidas no ano 

Quantidade 4 4 8 

Valor envolvido de sanções 
administrativas recebidas no ano 

Reais  854.000,00 44.200,00 

Nº de sanções administrativas pagas no 
ano 

Quantidade  0 0 

Valor pago no ano de sanções 
administrativas 

Reais  0,00 0 

Nº de TAC's ou TC's recebidos no ano Quantidade  0 0 

Valor envolvido de TAC's ou TC's 
recebidos no ano 

Reais  0,00 0 

Nº de TAC's ou TC's pagos no ano Quantidade  0 0 

Valor pago no ano de TAC's ou TC's Reais  0,00 0 

N° TOTAL Quantidade 4 6 11 

Valor TOTAL Reais  1.134.770,68 130.340,31 

 

GRI-205-1 OPERAÇÕES AVALIADAS QUANTO A RISCOS 
RELACIONADOS À CORRUPÇÃO 
Em nossas atividades, 100% das operações são avaliadas quanto aos riscos relacionados à corrupção. 
A avaliação é realizada anualmente, a fim de atender às normas da FCPA (Foreign Corrupt Practices 
Act, ou Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, lei federal dos EUA para combater o suborno de 
funcionários públicos no exterior e que estabelece sanções cíveis, administrativas e penais no 
combate à corrupção comercial internacional). Os riscos existem, mas entendemos que é um risco 
controlado na empresa. 
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GRI-205-2 COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICAS E 
PROCEDIMENTOS DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

• 100% dos integrantes de nossos órgãos de governança e 100% dos nossos colaboradores e 
colaboradoras foram comunicados sobre as políticas e os procedimentos de combate à 
corrupção adotados pela empresa, bem como receberam capacitação em combate à 
corrupção. 

• 100% de nossos parceiros de negócios foram comunicados sobre as políticas e os 
procedimentos de combate à corrupção adotados pela companhia. 

• Nossas políticas e os procedimentos de combate à corrupção foram divulgados em nosso site, 
podendo ser consultados por outros stakeholders. 

Fomos reconhecidos com o Selo Mais Integridade, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – mais detalhes no item “Reconhecimento – Selo Mais Integridade”, no capítulo 
“Como criamos valor para o negócio e para a sociedade”. 

 

GRI-205-3 CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPÇÃO E MEDIDAS 
TOMADAS 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Número total dos casos confirmados 
de anticorrupção, no período coberto 
pelo Relatório 

Quantidade 0 0 0 

Número total de casos de corrupção 
nos quais empregados foram punidos 
ou demitidos 

Quantidade 0 0 0 

Número total de casos de corrupção 
que levaram a rescisão ou não-
renovação de contratos com Parceiros 
de negócios 

Quantidade 0 0 0 
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Transparência e Relacionamento com 
as partes interessadas 
 

GRI-103-2 E 103-3- GOVERNANÇA, ENGAJAMENTO DE 
STAKEHOLDERS  
 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
A atuação cidadã e responsável da organização deve considerar o seu envolvimento e os impactos de 
suas atividades sobre todos aqueles com os quais ela se relaciona: funcionários e suas famílias, 
clientes, fornecedores, o governo e a comunidade do entorno, entre muitos outros stakeholders 
(partes interessadas). A adoção de uma postura clara e transparente no que diz respeito a seus 
objetivos e compromissos fortalece a legitimidade social de suas atividades. Item 102-46 
DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO E LIMITES.  

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES   
A publicação anual do nosso relatório de Sustentabilidade é uma das formas de prestação de contas 
da empresa aos seus públicos de interesse. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
Não há indicadores GRI relacionados. Programas de engajamento com as partes interessadas estão 
descritos em nosso desempenho do Relatório de Sustentabilidade 2021. 
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Planeta 
Agricultura Sustentável 
 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
A agricultura sustentável prevê a produção integrada, o aumento de produção por hectare ao mesmo 
tempo que reduz as emissões. Várias técnicas de cultivo são detalhadas no Plano ABC (Agricultura de 
Baixo Carbono) do governo brasileiro rumo à uma agricultura de baixo carbono. Outro conceito 
extremamente relevante é o da agricultura regenerativa que atua sobre a premissa de melhorar 
ativamente o bem-estar do solo, os ciclos da água, a biodiversidade, a saúde do ecossistema, os ciclos 
do carbono e a resiliência socioeconômica. Utilizando espécies perenes com raízes profundas 
consorciadas para resiliência climática e controle de erosão do solo. Item 102-46 DEFINIÇÃO DO 
CONTEÚDO DO RELATÓRIO E LIMITES. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES   
Nossa gestão agroindustrial tem ênfase na integração, flexibilidade, eficiência e boas práticas. Temos 
uma Política Ambiental e PGA (Plano de Gestão Ambiental). 

Mais informações:  

https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/producao 

https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/solo 

https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/gestao 

https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/selos 

https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/compromissos 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
Não há indicadores GRI relacionados. A adoção das práticas relacionadas à agricultura sustentável 
está descrita no item Gestão Agroindustrial do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

 

  

https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/producao
https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/solo
https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/gestao
https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/selos
https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental/compromissos
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Biodiversidade e Serviços 
ecossistêmicos 
 

GRI-103-2 E 103-3- BIODIVERSIDADE  

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo (integra o grupo dos 17 países 
megadiversos). Neste contexto a biodiversidade é crucial para a redução da pobreza e para a 
promoção do desenvolvimento sustentável, com vistas à provisão de produtos básicos e de serviços 
ecossistêmicos. Em relação à outras culturas o setor sucroenergético utiliza uma quantidade de 
terras relativamente menor (1% -9,5 milhões de hectares- Fonte IBGE, MMA e INPE) Item 102- 46 
DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO E LIMITES. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES   
Temos uma Política Ambiental e PGA (Plano de Gestão Ambiental). 

Mais informações: 

https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 

 

  

https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-ambiental
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GRI-304-1 UNIDADES OPERACIONAIS PRÓPRIAS, ARRENDADAS 
OU GERIDAS DENTRO OU NAS ADJACÊNCIAS DE ÁREAS DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL E ÁREAS DE ALTO VALOR DE 
BIODIVERSIDADE SITUADAS FORA DE ÁREAS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 
a. Para cada unidade operacional própria, arrendada ou gerida dentro ou nas adjacências de 
áreas de proteção ambiental e áreas de alto valor de biodiversidade situadas fora de áreas de 
proteção ambiental: 

Indicador Unidade 2021 

i. Localização geográfica; Região Regiões de Ivinhema MS, Angélica MS e Monte Belo MG 

ii. Áreas superficiais e subterrâneas 
próprias, 

Discussão e 
Análise 

186447 há de terras totais gerenciadas pela empresa sendo 
10.023 há de terras próprias. Não possível avaliar Unidades 
operacionais próprias, arrendadas ou geridas dentro ou nas 
adjacências de áreas de proteção ambiental e áreas de alto valor 
de biodiversidade situadas fora de áreas de proteção ambiental. 

iii. Posição em relação à área de 
proteção ambiental (dentro da 
área, nas suas adjacências ou 
abrangendo partes da área de 
proteção ambiental) ou à área de 
alto valor de biodiversidade 
situada fora de áreas de proteção 
ambiental; 

Discussão e 
Análise 

Ivinhema: APA Municipal da Sub-bacia do Rio Ivinhema, APA 
Municipal da Microbacia do Rio Dourados, APA Federal Ilhas 
Várzeas Rio Paraná, APA Municipal da Microbacia do Rio 
Dourados, APA Municipal da Microbacia do Rio Dourados e 
Brilhante, Parque Estadual Várzeas do Rio Ivinhema. Angélica: 
APA Municipal da Sub-bacia do Rio Ivinhema, APA Municipal da 
Microbacia do Rio Dourados, APA Municipal da Microbacia do 
Rio Dourados, APA Municipal da Microbacia do Rio Dourados e 
Brilhante. e Monte Alegre: Existem glebas de cultivo de cana-de-
açúcar dentro de áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade, sendo uma área onde sua importância é 
considerada muito alta. Além disso, existem glebas localizadas 
dentro da APA da Bacia do Rio Machado. 

Algumas glebas são limítrofes à RPPN Fazenda Lagoa, localizada 
em Monte Belo. 

iv. Tipo de operação (escritório, 
fabricação/produção ou operação 
extrativa); 

Discussão e 
Análise 

A maior parte das áreas está relacionada às atividades agrícolas 

v. Tamanho da unidade operacional 
em km2 (ou outra unidade, se 
apropriado); 

ha 186447 há de terras totais gerenciadas pela empresa sendo 
10.023 há de terras próprias. Não possível avaliar Unidades 
operacionais próprias, arrendadas ou geridas dentro ou nas 
adjacências de áreas de proteção ambiental e áreas de alto valor 
de biodiversidade situadas fora de áreas de proteção ambiental. 

vi. Valor de biodiversidade 
caracterizado pelo atributo da área 
de proteção ambiental ou área de 
alto valor de biodiversidade 
situada fora da área de proteção 
ambiental (ecossistema terrestre, 
de água doce ou marinho); 

Discussão e 
Análise 

Não foi possível determinar o valor de biodiversidade a partir 
dos dados disponíveis. Todas as unidades da Adecoagro são 
certificadas Bonsucro que possui um critério específico relativo 
à inexistência de atividades de cultivo em áreas protegidas ou de 
alto valor de conservação. 

vii. Valor de biodiversidade 
caracterizado pela presença em 
lista de proteção (como do Sistema 
IUCN de Categorias de Gestão de 
Áreas de Proteção Ambiental, da 
Convenção de Ramsar, da 
legislação nacional). 

Discussão e 
Análise 

Não foi possível determinar o valor de biodiversidade a partir 
dos dados disponíveis. Todas as unidades da Adecoagro são 
certificadas Bonsucro que possui um critério específico relativo 
à inexistência de atividades de cultivo em áreas protegidas ou de 
alto valor de conservação. 
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GRI-304-2 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE ATIVIDADES, 
PRODUTOS E SERVIÇOS NA BIODIVERSIDADE 
Cientes de que em nossas operações, processos e atividades estamos suscetíveis a ocorrência de 
impactos ambientais que possam favorecer os esgotamentos de recursos naturais, a contaminação do 
solo, alteração na qualidade ou poluição do ar e contaminação das águas, nos mantemos atentos e 
engajados na definição de ações de controles e monitoramentos, visando mitigá-los ao máximo 
conforme breve descrição a seguir: 

Consumo de água: a água captada e utilizada em nossos processos industriais passa por um circuito 
fechado de recirculação e aproveitamento, de modo a diminuirmos a quantidade consumida. As águas 
residuárias advindas das operações de limpeza são tratadas e reaproveitadas no processo de 
fertirrigação de nossas lavouras de cana-de-açúcar. 

Utilização de fertilizantes: A aplicação de fertilizantes orgânicos (Vinhaça concentrada - adubo 
líquido orgânico classe A), químicos e minerais na lavoura de cana-de-açúcar ocorrem sempre após 
previas análises dos solos, cujo objetivo é avaliar as condições físico-químicas das futuras áreas de 
canaviais e determinarão a necessidade, a quantidade, o tipo de adubação e a frequência com que 
deve ser realizada. O manejo de solo é feito de maneira correta com a realização de práticas 
agronômica tecnicamente recomendadas. 

Geração de resíduos sólidos: adotamos um sistema de coleta seletiva eficiente e prestadores de 
serviços qualificados para coleta e destinação ambientalmente correta. Resíduos do processo 
(bagaço/palha da cana) são convertidos em bioenergia elétrica, e outros (torta e filtro e vinhaça) 
passam por processos de melhorias para aplicação como adubo. 

Qualidade do ar: possuímos um eficiente sistema de lavagem de gases que passa por manutenções 
periódicas, atestando sua eficácia por meio de monitoramentos atmosféricos semestrais. Todas as 
máquinas e veículos passam por manutenções periódicas e são adotados de sistema de filtragem/ 
depuração de partículas reduzindo as emissões de CO². Como não realizamos a queima de cana, pois 
nossa colheita é 100% mecanizada, trabalhamos em ações de prevenção com a implementação do 
Sistema Integrado Agrícola de Emergência – SINAGRE, com procedimentos de prevenção e combate 
a incêndios em cobertura vegetal, nos quais nossas equipes de brigada foram devidamente 
capacitadas. Dispomos também de ferramenta de sensoreamento remoto e sistemas de 
monitoramento em tempo real com o Centro de Operações Agrícolas – COA, que torna o tempo de 
resposta muito mais eficiente, reduzindo as áreas atingidas e os impactos socioambientais. Esse 
conjunto de práticas tem como objetivo prever danos e reduzir eventuais prejuízos ambientais, 
sociais e econômicos. 

Consumo de combustíveis fósseis: realizamos a gestão eficiente do raio médio de transporte. 
Trabalhamos focados em manutenções preventivas e empregamos na frota de máquinas e 
equipamentos o uso de diesel com baixo teor de enxofre, além de etanol para os veículos leves. 

Monitoramento de frota: com o objetivo de proteger a fauna local, reduzindo o impacto que o fluxo 
de veículos pesados pode causar, adotamos procedimentos como monitoramento remoto da frota, 
controle de velocidade dos veículos e sinalização. Além de tudo isso, todos os nossos motoristas são 
capacitados e recebem constante orientação sobre o tema. 

Manejo de uso do solo: a substituição da cultura de pastagem pela cana-de-açúcar reflete 
positivamente, uma vez que, com as adequadas técnicas de manejo de solo promove-se a melhoria da 
infiltração da água no solo, reduzindo sua compactação e consequentemente a formação de erosão, 
contribuindo assim para uma melhoria nos aspectos da biodiversidade local. 
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GRI-304-3 HABITATS PROTEGIDOS OU RESTAURADOS 
Indicador Unidade 2021 

Área/Projeto - Área 1 Nome da área de Proteção Revegetação Fazenda Takuarê 

Área/ Projeto Descrição Fazenda Takuarê- Angélica 

Ano Ano 2013 

Tamanho (hectares/acima 
de 1 km² relatar em km²) 

ha 97,98 hectares 

Defina o tipo de Área Descrição Reserva Legal 

Bioma Descrição Mata Atlântica 

Situação da área durante o 
período de abrangência do 
relatório 

Descrição Em situação de revegetação da área 
de Reserva Legal 

O resultado das medidas de 
restauração possui 
aprovação de especialistas 
externos? 

Descrição SIM (IMASUL) 

O projeto possui Parceiros 
Externos? 

Descrição SIM 

Caso positivo, cite quais são 
os Parceiros 

Descrição Consultoria ligada a SOS Mata 
Atlântica 

 

Plantio de Mudas Nativas em 2021 (unidades) 

Indicador Ivinhema Usina Monte Alegre 

Janeiro 2021 10.000  

Fevereiro 2021   

Março 2021   

Abril 2021 6.000  

Maio 2021   

Junho 2021  3.000 

Julho 2021 2.300 6.000 

Agosto 2021  2.000 

Setembro 2021  1.200 

Outubro 2021   

Novembro 2021   

Dezembro 2021 10.000  

Total 2021 28.300 12.200 
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GRI-304-4 ESPÉCIES INCLUÍDAS NA LISTA VERMELHA DA IUCN E 
EM LISTAS NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO COM HABITATS EM 
ÁREAS AFETADAS POR OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 

Indicador Unidade UMA ANG IVI 

i. Criticamente ameaçadas 
de extinção 

Número (#) Não reportado 0 0 

ii. Ameaçadas de extinção Número (#) Não reportado 0 0 

iii. Vulneráveis Número (#) Não reportado 0 5 

iv. Quase ameaçadas Número (#) Não reportado 7 6 

v. Pouco preocupantes Número (#) Não reportado 0 0 
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Estratégia Climática 
GRI-103-2 E 103-3- DESEMPENHO ECONÔMICO, EMISSÕES, 
RESÍDUOS, MATERIAIS  

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
O último relatório do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), da ONU, o mais 
importante divulgado desde 2014, mostra de forma inequívoca que o aquecimento global está se 
desenvolvendo mais rápido do que o esperado e que praticamente tudo é consequência das 
atividades humanas. Elevação do nível dos mares, derretimento de calotas polares e outros efeitos do 
aquecimento global podem ser irreversíveis durante séculos e são "inequivocamente" impulsionados 
por emissões de gases causadores do efeito estufa da atividade humana. 

O programa de descarbonização do governo brasileiro RenovaBio tem como base a contabilização da 
intensidade energética dos biocombustíveis utilizados no transporte. 

O RenovaBio é a nova Política Nacional de Biocombustíveis, instituída pela Lei nº 13.576/2017, cujo 
objetivo é expandir a produção de biocombustíveis no Brasil, baseada na previsibilidade, na 
sustentabilidade ambiental, econômica e social, e compatível com o crescimento do mercado. A partir 
desta expansão, almeja- se uma importante contribuição dos biocombustíveis na redução das 
emissões de gases de efeito estufa no país. Item 102-46 DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO 
RELATÓRIO E LIMITES. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES   
Realizamos a contabilização das emissões de gases de efeito estufa seguindo as diretrizes do GHG 
Protocol Brasileiro e utilizamos os conceitos de análise de ciclo de vida para a contabilização da 
intensidade energética dos combustíveis através do RenovaBio. 

Realizamos um feito inédito no Brasil ao comercializar gás natural renovável, os chamados GAS-REC, 
em solo nacional, inaugurando um novo mercado de energia renovável. 

A primeira negociação foi efetivada junto à Metso Outotec, após recebermos autorização do 
Instituto Totum para venda nesse tipo de certificação. Com metas globais de descarbonização de 
suas operações, a Metso Outotec fez a aquisição de 25 mil certificados de GAS-REC para suas 
operações no Brasil. A Adecoagro possui a única usina do Brasil certificada para realizar essa 
atividade. 

Essa primeira negociação abre um caminho para um novo mercado nacional, unindo empresas que 
desejam vender os certificados e outras que desejam reduzir suas pegadas de carbono, num mercado 
onde o lucro é a sustentabilidade de todos. 

Mais informações: 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/05/adecoagro-faz-venda-inedita-de-gas-
rec.ghtml 

As nossas três usinas estão certificadas no Programa RenovaBio e fomos o primeiro produtor de 
biocombustíveis a negociar CBios no Brasil, em junho de 2020. Nessa primeira operação, 
comercializamos um volume de 100 CBios. Ao longo de 2020, negociamos quase 500 mil CBios, com 
uma receita líquida de cerca de R$ 14,2 milhões. 

No âmbito do RenovaBio, ultrapassamos a marca de 500 mil créditos de carbono (CBIOs) 
comercializados: 503.501. 

O tema estratégia climática tem como componentes a redução das emissões de gases de efeito 
estufa, a maior circularidade através da utilização de subprodutos nas nossas operações agrícolas e 
industriais e redução da utilização de materiais e o aumento da utilização de materiais de fontes 
renováveis. Desta forma os temas: Emissões, Resíduos e materiais são tratados dentro do tema 
estratégia climática. 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/05/adecoagro-faz-venda-inedita-de-gas-rec.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/05/adecoagro-faz-venda-inedita-de-gas-rec.ghtml
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GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 

 

GRI-305-1 EMISSÕES DIRETAS (ESCOPO 1) DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (GEE) 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

a. Total de emissões diretas (Escopo 1) de GEE em 
toneladas métricas de CO2 equivalente 

t CO2 e 454.663 387.251 403.655 

b. Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

Discussão e 
Análise 

Todos Todos Todos 

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas 
métricas de CO2 equivalente. 

t CO2 e 3.137.762 2.718.566 6.394.781 

d. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: Discussão e 
Análise 

2019 

i. a justificativa para sua escolha; Discussão e 
Análise 

Ano em que a empresa já possuía maior 
maturidade para tabulação dos dados 

 

ii. emissões no ano-base; t CO2 e 454.663 

iii. O contexto de quaisquer mudanças significativas 
em emissões que geraram a necessidade de novos 
cálculos de emissões no ano-base. 

Discussão e 
Análise 

Houve mudanças significativas em emissão que 
geraram a necessidade de novos cálculos. 

e. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial 
de aquecimento global (GWP) usados ou uma 
referência à fonte de GWP 

Discussão e 
Análise 

IPCC AR4 IPCC AR5 

f. A abordagem de consolidação escolhida para as 
emissões; se participação acionária, controle 
financeiro ou controle operacional. 

Discussão e 
Análise 

Controle operacional 

g. Normas, metodologias, premissas e/ou 
ferramentas de cálculo adotadas. 

Discussão e 
Análise 

GHG 
PROTOCOL 

GHG 
PROTOCOL 

GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 
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GRI-305-2 EMISSÕES INDIRETAS (ESCOPO 2) DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA (GEE) PROVENIENTES DA AQUISIÇÃO DE 
ENERGIA 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

a. Total de emissões indiretas (Escopo 2) de GEE 
provenientes da aquisição de energia em toneladas 
métricas de CO2 equivalente calculadas com base na 
localização. 

t CO2 e 334 411  829 

b. Se aplicável, o total de emissões indiretas de GEE 
(Escopo 2) provenientes da aquisição de energia em 
toneladas métricas de CO2 equivalente calculadas 
com base no mercado. 

t CO2 e 334 411  829 

c. Se disponível, os gases incluídos no cálculo; se CO2, 
CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

Discussão e 
Análise 

Todos 

d. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: Discussão e 
Análise 

2019 

i. a justificativa para sua escolha; Discussão e 
Análise 

Ano em que a empresa já possuía maior 
maturidade para tabulação dos dados 

 

ii. emissões no ano-base; t CO2 e 334 

iii. O contexto de quaisquer mudanças significativas 
em emissões que geraram a necessidade de novos 
cálculos de emissões no ano-base. 

Discussão e 
Análise 

Não houve mudanças significativas em emissão 
que pudessem gerar a necessidade de novos 
cálculos. 

e. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial 
de aquecimento global (GWP) usados ou uma 
referência à fonte de GWP 

Discussão e 
Análise 

IPCC AR4 IPCC AR5 

f. A abordagem de consolidação escolhida para as 
emissões; se participação acionária, controle 
financeiro ou controle operacional. 

Discussão e 
Análise 

Controle operacional 

g. Normas, metodologias, premissas e/ou 
ferramentas de cálculo adotadas. 

Discussão e 
Análise 

GHG 
PROTOCOL 

GHG 
PROTOCOL 

GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 
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GRI-305-3 OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS (ESCOPO 3) DE GASES 
DE EFEITO ESTUFA (GEE) 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

a. Total de emissões indiretas (Escopo 3) de GEE em 
toneladas métricas de CO2 equivalente 

t CO2 e 33.779 13.908 228.029 

b. Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

Discussão e 
Análise 

Todos Todos Todos 

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas 
métricas de CO2 equivalente. 

t CO2 e  1.484 6.797 

d. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: Discussão e 
Análise 

2021 

i. a justificativa para sua escolha; Discussão e 
Análise 

Ano em que a empresa já possuía maior 
maturidade para tabulação dos dados do escopo 3 

 

ii. emissões no ano-base; t CO2 e 228.029 

iii. O contexto de quaisquer mudanças significativas 
em emissões que geraram a necessidade de novos 
cálculos de emissões no ano-base. 

Discussão e 
Análise 

Não houve mudanças significativas em emissão 
que pudessem gerar a necessidade de novos 
cálculos. 

e. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial 
de aquecimento global (GWP) usados ou uma 
referência à fonte de GWP 

Discussão e 
Análise 

IPCC AR4 IPCC AR5 

f. A abordagem de consolidação escolhida para as 
emissões; se participação acionária, controle 
financeiro ou controle operacional. 

Discussão e 
Análise 

Controle operacional 

g. Normas, metodologias, premissas e/ou 
ferramentas de cálculo adotadas. 

Discussão e 
Análise 

GHG 
PROTOCOL 

GHG 
PROTOCOL 

GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 

 

GRI-305-4 INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (GEE) 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

a. Índice de intensidade de emissões de GEE para a 
organização E1 

t CO2 e/t 
cana 

 0,04192   0,03488   0,03690  

a. Índice de intensidade de emissões de GEE para a 
organização E2 

t CO2 e/t 
cana 

 0,00003   0,00004   0,00008  

a. Índice de intensidade de emissões de GEE para a 
organização E3 

t CO2 e/t 
cana 

 0,00275   0,00306   0,02084  

t cana moída t cana moída  10.845.136   11.103.200   10.940.306  

b. Métrica específica (o denominador) escolhida pela 
organização para calcular esse índice. 

Discussão e 
Análise 

t cana moída 

c. Tipos de emissões de GEE incluídos no índice de 
intensidade; se diretas (Escopo 1), indiretas (Escopo 
2) provenientes de aquisição de energia e/ou outras 
emissões indiretas (Escopo 3). 

Discussão e 
Análise 

E1, E2 e E3 

d. Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

Discussão e 
Análise 

todos 
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RELATÓRIO DO GHG PROTOCOL BRASILEIRO 
Em 2021 o cálculo dos Gases de Efeito Estufa foi realizado automaticamente pela ferramenta do 
Sistema Combustech. 

 

2.1 Resumo das Emissões Totais 

GEE Em toneladas do gás Em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) 
Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 

CO2 199.838,26 829,07 225.844,38 199.838,26 829,07 225.844,38 

CH4 882,26 0,00 33,31 24.703,32 0,00 932,6 

N2O 628,3 0,00 4,73 166.500,42 0,00 1.252,15 

HFC 9,60 0,00 0,00 12.606,97 0,00 0,00 

HFC-125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HFC-134a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HFC-143a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HFC-32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PFC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SF6 0,00 0,00 0,00 6,35 0,00 0,00 

NF3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total   403.655,32 829,07 228.029,13 

 

2.2 Emissões do Escopo 1 desagregadas por categoria 

Categoria Emissões (t CO2 e) Emissões de CO2 
Biogênico (t) 

Remoções de CO2 
Biogênico (t) 

Atividades agrícolas 221.791,42 3.278.271,29 0,00 

Combustão estacionária 56.002,71 2.703.488,33 0,00 

Combustão móvel 111.492,39 14.927,67 0,00 

Efluentes 1.755,42 0,00 0,00 

Fugitivas 12.613,37 0,00 0,00 

Mudança do uso do solo 0,00 0,00 19.611,64 

Processos industriais 0,00 398.094,35 0,00 

Total 403.655,32 6.394.781,64 19.611,64 

 

2.3 Emissões do Escopo 2 desagregadas por categoria 

Abordagem baseada em Localização 

Categoria Emissões (t CO2 e) Emissões de CO2 
Biogênico (t) 

Remoções de CO2 
Biogênico (t) 

Aquisição de energia elétrica 829,07 0,00 0,00 

Total 829,07 0,00 0,00 

 

Abordagem baseada em Mercado 

Categoria Emissões (t CO2 e) Emissões de CO2 
Biogênico (t) 

Remoções de CO2 
Biogênico (t) 

Aquisição de energia elétrica 829,07 0,00 0,00 

Total 829,07 0,00 0,00 
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2.4 Emissões do Escopo 3 desagregadas por categoria 

Categoria Emissões (t CO2 e) Emissões de CO2 
Biogênico (t) 

Remoções de CO2 
Biogênico (t) 

01-Bens e serviços comprados 166.290,77 0 0 

04-Transporte e distribuição (upstream) 27.281,59 2.785,83 0 

05-Resíduos gerados nas operações 879,38 446,47 0 

06-Viagens a negócios 4,67 0 0 

07-Deslocamento de funcionários (casa-
trabalho) 

5.644,01 662,91 0 

09-Transporte e distribuição 
(downstream) 

27.928,72 2.901,41 0 

Total 228.029,13 6.796,61 0 

 

2.5 Outros gases de efeito estufa não contemplados pelo Protocolo de Quioto 

Categoria Emissões (t CO2 e) 

HCFC-142b 0,00 

HCFC-141b 1.471,75 

HCFC-22 1.063,56 

HCFC-124 0,00 

Isobutano 0,00 

 

2.7 Emissões por planta 

Unidade Escopo 1 (t CO2 e) Escopo 2 (t CO2 e) Escopo 3 (t CO2 e) 

Angélica 163.858,36 358,65 113.083,90 

Ivinhema 210.430,70 279,21 106.475,94 

Usina Monte Alegre 29.366,26 191,21 8.469,30 

Total 403.655,32 829,07 228.029,13 
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GRI-306-1 GERAÇÃO DE RESÍDUOS E IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS A RESÍDUOS 
A maior parte dos resíduos gerados na operação são aproveitados no processo produtivo no conceito 
de economia circular gerando um impacto positivo na conservação dos recursos naturais. Do ponto 
de vista de impactos negativos temos a utilização de defensivos agrícolas, neste caso temos a geração 
de embalagens pós consumo. As mesmas são direcionadas para as centrais de recolhimento de 
embalagens e posteriormente seguem para destinação final ambientalmente correta. Estes resíduos 
são gerados nas próprias atividades da organização, uma vez que a aplicação de defensivos e 
fertilizantes são aplicados conforme necessidade. 

 
 

GRI-306-2 GESTÃO DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 
RELACIONADOS A RESÍDUOS 
A gestão dos impactos significativos relacionados à resíduos estão descritos no CAPÍTULO NOSSO 
DESEMPENHO -Gestão Ambiental do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

Em nossas operações, buscamos garantir o gerenciamento adequado dos resíduos, minimizando os 
impactos negativos no meio ambiente e nas pessoas, cumprindo as leis e regulamentos locais 
aplicáveis e reduzindo os custos decorrentes. Temos procedimentos de gestão de resíduos para cada 
uma de nossas unidades de negócios, personalizados de acordo com seus respectivos recursos 
específicos. Esses procedimentos estabelecem as maneiras apropriadas para classificação, 
armazenamento e descarte dos resíduos. Também estabelecemos um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos que contempla a destinação correta de todos os resíduos, além da emissão das 
autorizações necessárias para destinação de resíduos Classe I. Com relação aos resíduos perigosos, 
trabalhamos com fornecedores autorizados para a coleta e a disposição final desse tipo de resíduos, 
de acordo com as leis e regulamentos locais de cada região. Os resíduos gerados por esta organização 
são gerenciados por equipe própria, ficando a cargo de empresas contratadas apenas o transporte e a 
destinação final. Desta forma asseguramos o cumprimento dos procedimentos corretos, 
especificados em contrato, verificado a autorização por meio de licenças e certificados ambientais e 
de visitas in loco. 

  

 
 

Recursos 
renováveis 

Recursos finitos: Produtos químicos, 
defensivos agrícolas e combustíveis fósseis 

 
 

Ciclos 
biológicos 

 
Reciclagem 

 
 

Remanufatura 

 
 

Reciclagem de 
resíduos sólidos 

 
 
 
 
 

Regeneração 
da Biosfera 

 
MANUFATURA DE PRODUTO 

 
 

Reutilização 
de água 

 
Torta de 

filtro 

 
 

Fertirrigação 
 
 
 

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA 
 
 

 
 

Açúcar Etanol Bioeletricidade 
Infográfico adaptado pela Combustech,inspirado no 
conceito de economia circular de Ellen Macarthur 
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GRI-306-3 RESÍDUOS GERADOS 
 

Peso total dos resíduos por composição dos resíduos 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Resíduos perigosos t 674  400   526  

Resíduos não-perigosos t 3.216.848  3.010.633   2.886.109  

Total de resíduos t 3.217.522  3.011.033   2.886.635  

 

O resíduo sólido é todo material sólido resultante de uma atividade, seja humana ou industrial, e que 
seria descartado. Este resíduo sólido muitas vezes é confundido com lixo, mas antes de virar lixo o 
resíduo sólido pode se transformar em matéria-prima para outra atividade. Os dados foram 
determinados com base na quantidade de resíduos gerada diariamente, levando em consideração sua 
classificação e sua disposição final. Cada vez mais buscamos reduzir a quantidade de resíduos sólidos 
gerados. Além disso, sempre que possível optamos pela reciclagem e/ou reutilização dos resíduos 
provenientes de nossos processos. A gestão dos resíduos é realizada de forma a facilitar a 
visualização e entendimento dos fatores que influenciam na geração dos resíduos (períodos de 
manutenção, período de safra, entre outros). O modo de comprovação dos resíduos gerados ocorre 
por meio de certificados gerados pelo sistema SINIR por meio de MTRs. 
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GRI-306-4 RESÍDUOS NÃO DESTINADOS PARA DISPOSIÇÃO 
FINAL 
Peso total dos resíduos não destinados para disposição final 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Resíduos perigosos t 279 171  243  

Resíduos não-perigosos t 3.216.216 3.010.377  2.885.733  

Total de resíduos t 3.216.495 3.010.548  2.885.976  

 

Resíduos não destinados para disposição por operação de recuperação 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

DO FO DO FO DO FO 

Perigosos- Reutilização t  279 - 171  -     32  

Perigosos- Reciclagem t   - -  -     13  

Perigosos- Outras 
operações de recuperação 

t   - -  -     198  

Não perigosos-
Reutilização 

t 346.791  235.612 5.003  213.981   127  

Não perigosos-Reciclagem t  2.571 - 2.084  -     3.550  

Não perigosos-Outras 
operações de recuperação 

t 2.866.854  2.767.678   2.667.914   161  

Resíduos Evitados t 3.216.495 3.010.548 2.885.966 

DO: Dentro da Organização 

FO: Fora da Organização 
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GRI-306-5 RESÍDUOS DESTINADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL 
 

Resíduos destinados para disposição final 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Resíduos perigosos t 395 229  283  

Resíduos não-perigosos t 632 256  376  

Total de resíduos t 1.027 485  659  

 

Resíduos destinados para disposição final 

Indicador Un 2019 2020 2021 

DO FO DO FO DO FO 

Resíduos perigosos- Incineração 
(com recuperação de energia) 

T - 394 - 229  -     283  

Resíduos perigosos- Incineração 
(sem recuperação de energia) 

T - - - -  -     -    

Resíduos perigosos- 
Confinamento em aterro 

T - - - -  -     0  

Resíduos perigosos- Outras 
operações de disposição 

T - 1 - -  -     -    

Resíduos não- perigosos- 
Incineração (com recuperação de 
energia) 

T - 256 - -  -     -    

Resíduos não- perigosos- 
Incineração (sem recuperação de 
energia) 

T -  - -  -     -    

Resíduos não- perigosos- 
Confinamento em aterro 

t - 376 - 256  -     376  

Resíduos não- perigosos- Outras 
operações de disposição 

t - - - -  -     -    

Total de resíduos Perigosos t - 395 - 229  -     283  

Total de resíduos não perigosos t - 632 - 256  -     376  

Total de resíduos t - 1.027 - 485  -     659  

DO: Dentro da Organização 

FO: Fora da Organização 
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GRI-301-1 MATERIAIS USADOS POR PESO OU VOLUME 
Indicador Unidade 2019 2020 

Materiais Consumidos t   

Cana-de-açúcar t 10.420.485 11.100.000 

Combustíveis t   

Diesel t 39.363 42.081 

Gasolina t 14,51 15,03 

Etanol t 697 985 

Subtotal t 19.159 13.376 

Totais t   

Materiais provenientes de fonte renovável t 10.421.183 11.100.985 

Materiais provenientes de fonte não renovável t 39.378 42.096 

Total de Materiais (301-1) t 10.460.561 11.143.081 

 

Em 2021 o cálculo dos materiais utilizados foi realizado automaticamente pela ferramenta do 
Sistema Combustech. 

Família Precursor Total 

Materiais não renováveis Ácido Sulfúrico 1.730,05 

 Adubo Nitrogenado Sintético 8.346,73 

 Antiespumante 92,86 

 Calcário dolomítico 163.008,76 

 Diesel / Brasil 41.517,55 

 Dispersante 70,09 

 Fósforo 7.069,85 

 Gás liquefeito de petróleo (GLP) 10,64 

 Gasolina / Brasil 12,41 

 Gesso agrícola 19.430,80 

 Herbicidas 1.529,39 

 Inseticidas 1.938,32 

 Potássio 8.146,59 

 Soda cáustica (NAOH) 497,83 

Materiais não renováveis total 213.500,88 
Materiais renováveis Cana-de-açúcar 10.940.306,65 

 Cavaco de Madeira 176.447,37 

 Etanol hidratado 1.019,38 

Materiais renováveis Total 11.117.773,40 

Total Geral  11.331.274,28 
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Gestão de Recursos Hídricos 
GRI-103-2 E 103-3- ÁGUA E EFLUENTES 
 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
A avaliação dos riscos e oportunidades relacionados à água são fundamentais para a gestão 
sustentável do setor sucroenergético. Item 102-46 DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO E 
LIMITES. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES   
A Adecoagro realizou em 2020 uma avaliação de riscos das suas áreas de operação em relação ao 
estresse hídrico utilizando a ferramenta do WWF Water Risk Filter. A nossa gestão em relação à água 
é descrita em Gestão de Recursos Hídricos do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

Temos uma Política Ambiental e PGA (Plano de Gestão Ambiental). 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 
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GRI-303-1 INTERAÇÕES COM A ÁGUA COMO UM RECURSO 
COMPARTILHADO 

Indicador Unidade UMA ANG IVI 

a. Uma descrição de como a 
organização interage com a água, 
incluindo como e onde a água é 
captada, consumida e 
descartada, e os impactos 
relacionados à água que ela 
causou ou para os quais 
contribuiu, ou que sejam 
diretamente relacionados às 
atividades, produtos ou serviços 
da organização por uma relação 
de negócios. 

Discussão 
e Análise 

Nos esforçamos para gerenciar adequadamente o consumo de água em 
nossas atividades, monitorando o impacto de nossos efluentes, a fim de 
evitar a poluição ambiental, enquanto aproveitamos uma parte desses 
efluentes para recuperar nutrientes que retornam ao solo como 
fertilizantes. Conforme projeto das plantas industriais, não há 
lançamento de efluentes (água residuária e vinhaça) nos corpos hídricos. 
Isso graças à adoção do sistema de “circuito fechado”, sendo que quase 
100% dos efluentes gerados no processo produtivo foram utilizados em 
fertirrigação. 

Local de captação da água (GPS 
de cada um dos pontos de 
captação) 

GPS Captação Inhumas – 
Superficial - 
21°22'11.6"S - 
46°15'33.3"W - Bacia 
do Rio Grande; 

Poço 01– Consumo 
Humano/ Industrial - 
21°23'11"S - 
46°14'55"W - Bacia 
do Rio Grande; 

Poço 02- Consumo 
Humano/ Industrial- 
21°23'16"S - 
46°14'59"W - Bacia 
do Rio Grande; 

Poço 03- Consumo 
Humano/ Industrial- 
21°23'21"S - 
46°15'03"W - Bacia 
do Rio Grande. 

Poço 01- Consumo 
Industrial- 
22°02'12.73"S - 
53°50'26.59"O - 
Aquífero Guarani; 

Poço 02- Consumo 
Industrial  - 
22°02'28.23"S - 
53°50'24.09"O -
Aquífero Guarani; 

Poço 03- Consumo 
Industrial - 
22°02'20.60"S - 
53°50'38.61"O - 
Aquífero Guarani; 

Poço 04- Consumo 
Humano - 
22°02'25.74"S - 
53°50'37.74"O -
Aquífero Serra Geral 

Poço 01- Consumo 
Industrial- 
22°23'16.59"S - 
53°53'21.18"O -
Aquífero Guarani 

Poço 02- Consumo 
Industrial - 
22°23'46.70"S - 
53°53'36.00"O -
Aquífero Guarani 

Poço 03- Consumo 
Industrial - 
22°23'31.20"S - 
53°52'59.00"O -
Aquífero Guarani 

Poço 04- Consumo 
Humano - 
22°23'25.16"S - 
53°53'19.89"O -
Aquífero Bauru 

Poço 05- Consumo 
Humano - 
22°23'45.60"S - 
53°53'37.10"O -
Aquífero Bauru 

Local de consumo da água (GPS 
de cada um dos pontos de 
consumo) 

GPS NA NA NA 

Local de descarte da água (GPS 
de cada  

um dos pontos de descarte) 

GPS NA NA NA 

Impactos na cadeia de valor 
(fornecedores, organização, 
clientes e sociedade) 

Discussão 
e Análise 

As captações de água não possuem impacto significativo, uma vez que os 
sistemas para reutilização e economia de água praticados pelo 
empreendimento são eficientes. Ademais, vale ressaltar que a nossa 
captação de água se dá por meio de poço e não de rios e córregos. Desta 
forma, não impacta da captação de outras propriedades. 
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Continuação do 303-1 

Indicador Unidade UMA ANG IVI 

b. Uma descrição da abordagem 
utilizada para identificar 
impactos relacionados à água, 
inclusive o escopo das avaliações, 
prazo previsto e ferramentas ou 
metodologias adotadas 

Discussão      
e Análise 

UMA: 2,8 - Gerado a partir da ferramenta Water Risk Filter do WWF 

ANG: ferramenta Water Risk Filter do WWF- riscos. Overall Operational 
and Basin Risk: 2.1 

IVI: ferramenta Water Risk Filter do WWF- riscos relacionados à bacia 
hidrográfica. Overall Operational and Basin Risk: 2.0 

c. Uma descrição de como os 
impactos relacionados à água são 
abordados, inclusive como a 
organização trabalha com seus 
stakeholders para gerir os 
recursos hídricos como um 
recurso compartilhado e como 
ela se engaja com fornecedores 
ou clientes com impactos 
significativos relacionados à água 

Discussão      
e Análise 

Há a busca pela conscientização e sensibilização dos stakeholders em 
relação a preservação ambiental, buscamos sempre os orientar a 
preservarem suas áreas verdes e corpos de água. Quando existe a 
possibilidade, existem também campanhas de doação de mudas de 
árvores e algumas vezes até ajuda na recuperação de áreas degradadas. 

d. Uma explicação do processo de 
estabelecimento de objetivos e 
metas relacionados à água que 
sejam parte da forma de gestão 
da organização, e de como eles se 
relacionam com políticas públicas 
e com o contexto local de cada 
área com estresse hídrico 

Discussão      
e Análise 

A unidade implementou sistemas de recirculação de água, visando a 
redução da captação desse recurso. Além disso, praticamente toda água 
utilizada no sistema, não reciclada ou evaporada, tem como destino a 
reutilização no setor agrícola, na fertirrigação. 
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GRI 303-2 GESTÃO DE IMPACTOS RELACIONADOS AO 
DESCARTE DE ÁGUA 
Não são realizados descartes de efluentes em nossas operações. Após a sua geração são utilizados na 
fertirrigação. É utilizado a fertirrigação localizada para evitar o acúmulo de sais no solo. 

A figura abaixo demonstra o balanço hídrico não tendo descarga de água nos corpos hídricos. 

 
 

 

  

ÁGUA DA CANA 

ÁGUA CAPTADA 

ÁGUA SUBTERRÂNEA 
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GRI 303-3 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
Captação de água por fonte - Em megalitros ML 

Indicador 

2019 2020 2021 

Todas as 
áreas 

Áreas de 
estresse 

hídrico 

Todas as 
áreas 

Áreas de 
estresse 

hídrico 

Todas as 
áreas 

Áreas de 
estresse 

hídrico 

Água superficial Total 

Com Sólidos totais 
Dissolvidos ≤ 1000 mg/L 

632,098 - 702,712 - 1.183,30 - 

Com Sólidos totais 
Dissolvidos ≥ 1000 mg/L 

  - - - - 

Água subterrânea Total 

Com Sólidos totais 
Dissolvidos ≤ 1000 mg/L 

7.063,63 - 6.197,33 - 6.033,17 - 

Com Sólidos totais 
Dissolvidos ≥ 1000 mg/L 

- - - - - - 

Captação total de água 7.695,73  6.900,04  7.216,47  

 

GRI 303-4 DESCARTE DE ÁGUA 
Não há descarte conforme explicado no GRI 303-2. 

 

GRI 303-5 CONSUMO DE ÁGUA 
Consumo= captação – descarte. Como descarte é igual a zero. Consumo = captação. 

  



45 

 

Operações Industriais Ecoeficientes 
 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
A avaliação dos critérios ambientais e econômicos de forma integrada na gestão das operações é um 
dos principais aspectos para a geração de valor de longo prazo de forma mais eficaz e atendendo aos 
interesses de todas as partes interessadas. Item 102-46 DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO 
RELATÓRIO E LIMITES. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A Adecoagro considera as questões econômicas, ambientais e sociais ao supervisionar as principais 
decisões de alocação de capital, como despesas, aquisições e desinvestimentos. As suas fábricas estão 
entre as mais ecoeficientes do setor em termos de produtividade, eficiência hídrica e eficiência 
energética. Temos uma Política Ambiental e PGA (Plano de Gestão Ambiental). 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
Não há indicadores GRI relacionados. 

 

 

Uso sustentável do solo 
GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
O uso adequado dos recursos naturais requer, antes de tudo, o conhecimento de seu potencial e de 
suas limitações, a fim de conciliar produção agrícola com menos impacto, ou seja, compatibilizar o uso 
com a conservação ambiental. No caso do solo, quando utilizado de forma incorreta, não 
considerando suas características físicas, químicas e morfológicas, principalmente, e fatores 
condicionadores, como relevo, clima, geologia, cobertura vegetal, que refletem a sua real 
potencialidade, pode desencadear processos indesejáveis como a erosão, por exemplo, com sérios 
danos socioeconômicos e ambientais, com destaque para o arraste de partículas de solos, juntamente 
com nutrientes utilizados na agricultura; redução significativa da sua capacidade produtiva; 
assoreamento de rios e mananciais; contaminação da água, sobretudo de superfície; enfim, 
comprometimento não só da produção agrícola, mas também da qualidade do solo e disponibilidade 
de água. Fonte: Embrapa. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A descrição da abordagem de gestão e seus componentes me relação ao uso sustentável do solo 
encontra-se na área Gestão agroindustrial do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

Temos uma Política Ambiental e PGA (Plano de Gestão Ambiental). 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
Não há indicadores GRI relacionados.  
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Eficiência energética 
GRI-103-2 E 103-3- ENERGIA 
 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
A NDC brasileira (NDC da sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada que 
envolve compromissos voluntários criados por países signatários do Acordo de Paris) o país afirma 
que pretende adotar medidas adicionais que são consistentes com a meta de temperatura de 2°C, em 
particular: 

Na área de Energia: 

 Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para 
aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a 
oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de biocombustíveis avançados 
(segunda geração), e aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel; 

 Alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz 
energética em 2030, incluindo: 

 Expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de energia para 
uma participação de 28% a 33% até 2030; 

 Expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de energias 
renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% 
até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica, biomassa e solar; 

 Alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030. 

 

Na Indústria: 

Promover novos padrões de tecnologias limpas e ampliar medidas de eficiência energética e de 
infraestrutura de baixo carbono; 

Neste contexto o setor sucroenergético torna-se fundamental para o atingimento das metas 
brasileiras do acordo de Paris através da produção de biocombustíveis, exportação de energia 
elétrica renovável para a rede assim como na adoção de medidas de eficiência energética nas suas 
operações. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A Adecoagro faz a gestão da eficiência energética de suas operações reduzindo o consumo interno de 
energia de suas operações e maximizando a disponibilidade de bioeletricidade para exportação. A 
empresa está entre uma das maiores exportadoras de bioeletricidade do setor. Temos uma Política 
Ambiental e PGA (Plano de Gestão Ambiental). 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 
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GRI-302-1- CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA 
ORGANIZAÇÃO 

Indicador Unidade 2019 2020 

a. Consumo total de combustíveis oriundos 
de fontes não renováveis 

GJ 1.649.814,83 1.763.745,27 

b. Consumo total de combustíveis oriundos 
de fontes renováveis 

GJ 31.187.538 26.997.949 

c. Eletricidade, aquecimento, refrigeração e 
vapor adquiridos para consumo 

GJ 16.426 19.129 

d. Venda total de eletricidade, 
aquecimento, refrigeração e vapor 

GJ 3.071.300 2.628.760 

e. Consumo total de energia dentro da 
organização 

GJ 29.782.478 26.152.063 

 

Em 2021 o cálculo de energia consumida dentro da organização foi realizado automaticamente pela 
ferramenta do Sistema Combustech. 

2021 Escopo 1 Escopo 2 Total Geral 
Dentro da organização 28.717.154,89 -2.660.192,60 26.056.962,29 

Consumo 28.717.154,89 23.044,93 28.740.199,82 
Combustíveis não renováveis 1.741.122,23  1.741.122,23 

Diesel / Brasil 1.740.131,06  1.740.131,06 
Gás liquefeito de petróleo (GLP) 503,18  503,18 
Gasolina / Brasil 488,00  488,00 

Combustíveis renováveis 26.976.032,66  26.976.032,66 
Bagaço de cana-de-açúcar 24.906.123,52  24.906.123,52 
Cavaco de Madeira 2.046.789,49  2.046.789,49 
Etanol hidratado 23.119,64  23.119,64 

Eletricidade  23.044,93 23.044,93 
Eletricidade / Brasil  23.044,93 23.044,93 
Eletricidade / Eletricidade renovável  0,00 0,00 

Exportação  -2.683.237,54 -2.683.237,54 
Eletricidade exportada  -2.683.237,54 -2.683.237,54 

Eletricidade / Brasil  -2.683.237,54 -2.683.237,54 
Total 28.717.154,89 -2.660.192,60 26.056.962,29 
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Pessoas 
Saúde e Segurança do Trabalho 
GRI-103-2 e 103-3- Saúde e segurança do trabalho 

 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
Saúde e segurança do trabalho é um tema extremamente relevante para o setor sucroenergético 
e para as suas partes interessadas em função de ser um setor intensivo em mão-de-obra assim 
como pelos riscos associados nas operações agrícolas e industriais. Diversas estruturas de 
avaliação ESG setoriais e não-setoriais tais como SASB, S&P, IFC tratam este tema como 
extremamente relevante para o setor. Fonte: Report Brazil Sugar Cane GMPA- IFC 2017 

É necessário que as organizações assegurem a saúde, segurança e o bem-estar físico, mental e 
social de todas as pessoas nas operações e na cadeia de valor. Fonte: Measuring Stakeholder 
Capitalism 
 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
Na parte de saúde e segurança ocupacional, mantemos um Comitê Executivo de Segurança e 
contamos com a Política de Saúde e Segurança Adecoagro. Buscamos, continuamente, entender 
e gerenciar os riscos envolvidos e, para a gestão cotidiana, temos Comitê de Segurança em cada 
unidade, além de uma série de programas e práticas de prevenção, conscientização e gestão de 
saúde e segurança, incluindo ações de capacitação constantes sobre o assunto. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apuradas pelos seguintes indicadores: 
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GRI-403-1 SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Indicador Unidade 2021 

i. se o sistema foi implementado 
devido a exigências legais e, nesse 
caso,  uma lista das exigências. 

Descrição A Adecoagro possuiu estabelecida e implementada a 
Política de Saúde e Segurança no Trabalho da 
Adecoagro Brasil, na qual a alta direção expressa 
formalmente o seu compromisso na promoção e 
desempenho contínuo dos indicadores de saúde e 
segurança.  
Em desdobramento desta política, compondo o 
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, 
a Adecoagro possuiu estruturados em suas unidades os 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho - SESMT que contam com 
profissionais altamente capacitados para prestação do 
suporte necessário a todas as áreas da Companhia.  
Vale ressaltar que, além do suporte oferecido pela 
equipe do SESMT, temos implementado, desde 2019, o 
Programa Operar Seguro que tem potencializado o 
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança com 
ferramentas, procedimentos e metodologias que visam 
elevar o nível de nossa cultura de saúde e segurança. 
 
Principais exigências legais: 
- Consolidação das Leis do Trabalho; 
- Normas regulamentadoras; 
- Leis federais e estaduais; 
- Código de trânsito brasileiro; 
- Requisitos legais municipais, estaduais, portarias e 
decretos que  totalizam mais de 2000 requisitos. 

ii. se o sistema foi implementado 
com base em normas/diretrizes 
reconhecidas de gestão de riscos 
e/ou sistema de gestão e, nesse 
caso, uma lista das normas/ 
diretrizes. 

Descrição Principais normas e diretrizes: 
- Diretrizes da Organização Internacional do 
Trabalho; 
- Sistema de gestão de saúde e segurança do 
trabalho e meio ambiente; 
- Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do 
Trabalho. 
- Plano diretor. 

Uma descrição do escopo de 
trabalhadores, atividades e locais 
de trabalho abrangidos pelo 
sistema de gestão de saúde e 
segurança do trabalho e uma 
explicação de se quaisquer 
trabalhadores, atividades ou locais 
de trabalho não são abrangidos e, 
em caso positivo, por que não o 
são. 

Descrição O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança da 
Adecoagro tem abrangência a todas as unidades, 
áreas, processos e atividades, incluindo o cuidado 
ativo com os colaboradores e colaboradoras 
próprios e das empresas parceiras, prestadoras de 
serviços. 
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GRI-403-2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO, AVALIAÇÃO DE RISCOS 
E INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES 

Indicador Unidade 2021 

a. Uma descrição dos processos 
utilizados para identificar perigo e 
avaliar riscos de forma rotineira e 
não rotineira, e para aplicar a 
hierarquia de controles de forma a 
eliminar perigos e minimizar riscos, 
incluindo: 

Descrição Em sinergia com o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais -  PPRA, convertido no novo Programa de 
Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - PGRO 
conforme diretrizes da NR-01, e ainda o 
Levantamento de Perigos e Avaliação de Risco das 
unidades, trabalhamos em constantes avaliações dos 
perigos associados as instalações, processos e 
atividades, visando o reconhecimento, avaliação e 
controle dos agentes de riscos ocupacionais, 
incluindo aqueles que porventura se enquadram 
como perigosos nos termos da legislação aplicável. 

b. Uma descrição dos processos 
para que os trabalhadores relatem 
perigos e situações de riscos, e uma 
explicação de como os 
trabalhadores são protegidos 
contra represálias. 

Descrição Além dos reconhecimentos e avaliações de riscos 
realizadas pela equipe do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - 
SESMT, todos os colaboradores e colaboradoras são 
capacitados em percepção de risco e possuem total 
abertura para compartilhar com suas lideranças 
qualquer situação de perigo identificada no local de 
trabalho. 

c. Uma descrição das políticas e dos 
processos para que os trabalhadores 
se retirem de situações de trabalho 
que acreditem possam lhes causar 
acidente de trabalho ou doença 
profissional, e uma explicação de 
como os trabalhadores são 
protegidos contra represálias. 
 

Descrição Conformo Política de SST, código de conduta e 
procedimentos de segurança, além das capacitações em 
percepção de risco e abordagem comportamental, todos 
os colaboradores e colaboradoras têm o direito e dever 
de exercerem o direito de recusa caso identifiquem 
alguma situação que não permita que o trabalho seja 
executado com segurança 

d. Uma descrição dos processos 
utilizados para investigar incidentes 
de trabalho, inclusive os processos 
para identificar perigo e avaliar 
riscos relativos aos incidentes, para 
determinar medidas corretivas 
usando a hierarquia de controles e 
para determinar melhorias 
necessárias no sistema de gestão de 
saúde e segurança do trabalho. 

Descrição De forma corporativa, a Adecoagro possuiu 
estabelecido e implementado Procedimento de 
Classificação, Comunicação e Análise de Incidentes 
definindo todos os critérios para investigação, análise 
das causas e definição de ações para evitar 
reincidências. Quanto a gestão dos perigos e riscos 
associados nas nossas operações, considerar 
informações prestadas GRI 403-2 alíneas a, b e c.   
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GRI-403-3 SERVIÇOS DE SAÚDE DO TRABALHO 
Indicador Unidade 2021 

a. Uma descrição das funções dos 
serviços de saúde           do trabalho que 
contribuem para identificação e 
eliminação de perigo e minimização 
de riscos, e uma explicação de como 
a organização garante a qualidade 
desses serviços e facilita o acesso 
dos trabalhadores a eles. 

Descrição Todas as unidades possuem estabelecido e 
implementado Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO, o qual se mantém 
atualizado e em sinergia com o Programa de 
Prevenção de Risco Ambientais - PPRA/PGRO. 
Por meio do PCMSO que contempla todos os 
colaboradores e colaboradoras, são realizadas 
avaliações médicas periódicas e individuais para 
a checagem das condições de saúde, promoção 
do cuidado ativo e obtenção de informações que 
auxiliarão na melhoria contínua das condições 
de trabalho. 

 

GRI-403-4 PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES, 
CONSULTA E COMUNICAÇÃO AOS TRABALHADORES 
REFERENTES A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

 

Indicador Unidade 2021 

a. Uma descrição dos processos 
para participação de 
trabalhadores e consulta  aos  
trabalhadores  no 
desenvolvimento, implementação 
e avaliação do sistema de gestão 
de saúde e segurança do trabalho, 
e para dar acesso e prestar 
informações relevantes sobre 
saúde e segurança do trabalho 
para os trabalhadores. 

Descrição Como parte da estrutura de Governança de Saúde e 
Segurança no Trabalho, além do Comitê Executivo, todas 
as unidades possuem Comitês de Segurança, compostos 
por lideranças nos níveis de supervisão e gerência e com 
a participação/suporte de representantes do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho - SESMT. Esses comitês realizam reuniões 
mensais focadas na melhoria contínua do desempenho 
de saúde e segurança no trabalho, trazendo para 
discussão e deliberação demandas levantadas pelos 
colaboradores e colaboradoras. Além dos Comitês de 
Segurança, as unidades mantêm as CIPAS (Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes), compostas por 
colaboradores e colaboradoras  de todos os 
níveis da organização, que representam os 
colaboradores e colaboradoras e o empregador em 
bases iguais. Ainda, possuímos um Canal de Relatos 
disponível aos colaboradores e colaboradoras para que 
possam comunicar qualquer situação indesejada no 
ambiente de trabalho.  

b. Onde houver comitês formais 
de saúde e segurança compostos 
por empregadores  e 
trabalhadores, uma descrição de 
suas responsabilidades, 
frequência das reuniões, poder de 
decisão, e se quaisquer 
trabalhadores não são 
representados por esses comitês 
e, em caso positivo, por que não o 
são. 

Descrição Os Comitês de Segurança são formados por lideranças 
com alta capacidade de análise de demandas, incidentes 
e outras demandas, possuindo poder de decisão para 
viabilizar as ações necessárias no âmbito da saúde e 
segurança no trabalho.  
Assim como nas Comissões de Prevenção de Acidentes - 
CIPAs, os comitês se reúnem mensalmente conforme 
calendário previamente definido. 
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GRI-403-5 CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES EM SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Treinamentos das NR´s 
(Segurança do Trabalho) 

horas anuais  36.354,80 65.553,20 

Treinamentos das NR´s (Saúde) horas anuais  2.052,40 2.547,20 

SIPATMA horas anuais  8.576,00 662,00 

Segurança do Trabalho- Pautas 
de DSSTMA 

horas anuais  108.989,46 26.993,05 

 

2021: Em conformidade com a legislação de saúde e segurança no trabalho,  avaliações de riscos 
e análise das funções desenvolvidas por cada um de nossos colaboradores e colaboradoras, 
realizamos o mapeamento e definimos através de uma matriz de treinamento, as capacitações 
necessárias em saúde e segurança no trabalho para que as atividades sejam realizadas de forma 
segura , ágil e com qualidade. 

 

GRI-403-6 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
Além das avaliações de acompanhamento médico anual pela equipe de Saúde Ocupacional, por 
meio do PCMSO, todos os colaboradores e colaboradoras da Adecoagro possuem plano de 
saúde, o qual propicia as condições adequada para acesso e cuidado ativo com a saúde. 

Plano de saúde médica para o titular e dependentes; 

Plano de saúde bucal para o titular e dependentes; 

Fornecimento de refeições balanceadas nos restaurantes das unidades; 

Fornecimento de vale alimentação para uso da família, etc. 

 

GRI-403-7 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS DE 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DIRETAMENTE 
VINCULADOS COM RELAÇÕES DE NEGÓCIOS 
Em complementação às respostas dos itens 403-1 alínea "a" e 403-2 alínea "a", ressaltamos que 
além das gestão dos perigos e riscos gerenciados nos programas de Saúde e Segurança do 
Trabalho da Adecoagro, todas as novas instalações, processos e mudanças que possam impactar 
a saúde e segurança dos colaboradores e colaboradoras, são previamente analisados por uma 
equipe multidisciplinar, conduzida pelo gestor responsável da área, incluindo as áreas de 
suporte, para análise prévia e definição das ações em caráter preventivo. 

  



53 

 

GRI-403-8 - TRABALHADORES COBERTOS POR UM SISTEMA 
DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
Todos os colaboradores e colaboradoras, diretos e indiretos, são assistidos pelo Serviço 
Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT da Adecoagro que, 
de acordo com a quantidade de colaboradores e colaboradoras prestadores de serviços em cada 
empresa, determina a obrigatoriedade do acompanhamento com um profissional da área de 
segurança para auxiliar nas ações de prevenção e controle, seguindo os procedimentos da 
Adecoagro. 

O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança da Adecoagro é estruturado em conformidade com 
as Normas Regulamentadoras, em especial NRs 01 e 04, estruturados com políticas, 
procedimentos e controles similares as normas internacionais em matéria de sistema de gestão. 

 

GRI-403-9 ACIDENTES DE TRABALHO 

Indicador Unidade 2020 2021 

N° de óbitos Número 0 0 

O índice de óbitos resultantes de acidente de 
trabalho 

Índice 0 0 

O número de acidentes de trabalho com 
consequência grave (exceto óbitos) 

Número 8 3 

O índice de acidentes de trabalho com 
consequência grave (exceto óbitos) 

Índice 0,727 0,26 

O número de acidentes de trabalho de 
comunicação obrigatória 

Número 80 70 

O índice de acidentes de trabalho de 
comunicação obrigatória (Taxa de Frequência) 

Índice 7,27 6,18 

HHT Horas 11.001.906,11 11.332.687,11 

 

GRI-403-9.A - PRINCIPAIS TIPOS DE ACIDENTE DE TRABALHO  
Considerando as características das atividades envolvidas nas operações da Adecoagro, os principais 
incidentes envolvem os membros superiores e inferiores. 

 

GRI-403-9.C - PERIGOS QUE APRESENTAM RISCO DE ACIDENTES 
DE TRABALHO COM CONSEQUÊNCIA GRAVE 
Conforme diagnóstico realizado na fase de implementação do Programa Operar Seguro, bem como 
nas análises internas realizadas pela equipe de STMA, os principais perigos associados as nossas 
operações são: Trânsito e movimentação de veículos pesados; Incêndios e Explosões; Trabalhos 
envolvendo energias perigosas; Trabalhos em altura; Trabalho em Espaços confinado; Serviços 
envolvendo eletricidade; Trabalho a quente. Todos estes cenários são controlados conforme previsto 
em nosso procedimento de Gestão de Consequências/Regras de Ouro. 
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GRI-403-9.D - MEDIDAS TOMADAS OU EM ANDAMENTO 
PARA ELIMINAR OUTROS PERIGOS E MINIMIZAR OS 
RISCOS DE ACIDENTE DE TRABALHO USANDO A 
HIERARQUIA DE CONTROLES 
Além do reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ocupacionais nos programas de gestão de 
saúde e segurança no trabalho, (PPRA/PCMSO), as unidades contam o PAE (Plano de Atendimento 
Emergencial) em que temos mapeado os principais perigos e cenários de emergências, definindo as 
ações necessária para controlo e/ou remediação. Vale ressaltar que possuímos ainda o Procedimento 
de Gestão de Consequência que visam reforçar os cuidados para maior controle dos principais 
perigos associados às nossas operações. 

 

GRI-403-9.E - BASE DE CÁLCULO DOS ÍNDICES: 200.000 OU 
1.000.000 DE HORAS TRABALHADAS 
1.000.000 

 

GRI-403-9.F - RELATO SOBRE EXCLUSÃO DE 
TRABALHADORES DO CONTEÚDO, MOTIVOS DE 
EXCLUSÃO E TIPOS DE TRABALHADORES EXCLUÍDOS 
Embora todos os colaboradores e colaboradoras (diretos e indiretos) sejam abrangidos pelas ações 
do nosso sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho, estamos em fase de implementação de 
um sistema que nos permitirá melhor coleta de dados e informações para geração dos indicadores  de 
acidentes específicos de empresas parceiras. 

 
GRI 403-9.G - INFORMAÇÕES CONTEXTUAIS 
NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DE COMO OS 
DADOS FORAM COMPILADOS, TAIS COMO NORMAS, 
METODOLOGIAS E PREMISSAS ADOTADAS 
Os índices de acidentes foram calculados tendo como referências os critérios estabelecidos na NBR 
14280. Quanto ao critério para classificação de acidentes considerados grave, foi levado em 
consideração o Procedimento Interno de Classificação, Comunicação e Análise de Incidentes. 

 

GRI 403-10.A1 - DOENÇAS PROFISSIONAIS - PARA TODOS OS 
EMPREGADOS 

Indicador Unidade 2021 

Número de óbitos resultantes de doenças profissionais Número 0 

Índice de óbitos resultantes de doenças profissionais (%) Índice 0 

Número de casos de doenças profissionais de comunicação obrigatória Número 0 
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GRI 403-10.A2 - PRINCIPAIS TIPOS DE DOENÇAS 
PROFISSIONAIS - PARA TODOS OS EMPREGADOS 
Considerando a dinâmica de nossas operações, forma de realização das atividades, monitoramento 
das condições de saúde através do PCMSO, medidas de controles de engenharia, administrativas e de 
proteção individual, não foi constado até o momento registro de doença com nexo ocupacional. 
 

GRI 403-10.B1 - DOENÇAS PROFISSIONAIS -  PARA TODOS OS 
TRABALHADORES QUE NÃO SÃO EMPREGADOS MAS CUJO 
TRABALHO E/OU LOCAL DE TRABALHO É CONTROLADO PELA 
ORGANIZAÇÃO 

Indicador Unidade 2021 

Número de óbitos resultantes de doenças profissionais Número 0 

Índice de óbitos resultantes de doenças profissionais (%) Índice 0 

Número de casos de doenças profissionais de comunicação obrigatória Número 0 

 

GRI 403-10.B2 - PRINCIPAIS TIPOS DE DOENÇAS PROFISSIONAIS 
- PARA TODOS OS TRABALHADORES QUE NÃO SÃO 
EMPREGADOS MAS CUJO TRABALHO E/OU LOCAL DE 
TRABALHO É CONTROLADO PELA ORGANIZAÇÃO 
Considerando a dinâmica de nossas operações (incluindo dos prestadores de serviços), forma de 
realização das atividades, monitoramento das condições de saúde através do PCMSO, medidas de 
controles de engenharia, administrativas e de proteção individual, não foi constado até o momento 
registro de doença com nexo ocupacional. 
 

GRI 403-10.C - PERIGOS QUE APRESENTAM RISCO DE DOENÇAS 
PROFISSIONAIS 

• Atividade de aplicação de defensivos agrícolas; 

• Trabalhos a quente com emissão de fumos metálicos; 

• Contato com substâncias químicas tipo óleos e graxas minerais;  

• Ruído ambiente oriundo de máquinas e equipamentos em operação;  

• Postura inadequada; 

• Levantamento manual de pesos. 
 

GRI 403-10.D - RELATO SOBRE EXCLUSÃO DE 
TRABALHADORES DO RELATO SOBRE DOENÇAS 
PROFISSIONAIS, MOTIVOS DE EXCLUSÃO E TIPOS DE 
TRABALHADORES EXCLUÍDOS 
Embora os colaboradores e colaboradoras das empresas parceiras (prestadoras de serviços e/ou 
terceirizadas) sejam abrangidos pelo sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho da 
Adecoagro, estamos em fase de desenvolvimento de um sistema que nos permitirá melhor coleta de 
dados e informações para construção dos indicadores de doenças profissionais. 
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GRI 403-10.E - INFORMAÇÕES CONTEXTUAIS NECESSÁRIAS 
PARA A COMPREENSÃO DE COMO OS DADOS SOBRE DOENÇAS 
PROFISSIONAIS FORAM COMPILADOS, TAIS COMO NORMAS, 
METODOLOGIAS E PREMISSAS ADOTADAS 
Os dados referentes as doenças profissionais fazem parte do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO, o qual estabelece os critérios de avaliação por meio do relatório anual, ambos 
previstos na norma regulamentadora Nº 7. 

 

Gestão do capital humano 
GRI-103-2 e 103-3- Presença no mercado, Emprego, Relações de trabalho, Capacitação e educação, 
Diversidade e igualdade de oportunidades e Não discriminação 

 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
Estudos tem demonstrado que as organizações que priorizam os seus valores, criando um 
impacto social positivo e construindo um ambiente mais diverso e inclusivo aumentam a 
produtividade e engajamento dos funcionários. Neste contexto a gestão do capital humano é 
fundamental para a geração de valor de longo prazo para as organizações. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A gestão do capital humano é focada na preparação do capital humano para as novas habilidades 
relacionadas à agricultura 4.0 e indústria 4.0.Atração e retenção de talentos; gestão de carreira; 
treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e colaboradoras; satisfação dos 
colaboradores e colaboradoras assim como aspectos relacionados à diversidade e inclusão. A 
gestão deste tema é descrita na área de Gestão do Capital Humano do Relatório de 
Sustentabilidade 2021. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 

 

GRI-202-1 PROPORÇÃO ENTRE O SALÁRIO MAIS BAIXO E O 
SALÁRIO-MÍNIMO LOCAL, COM DISCRIMINAÇÃO POR GÊNERO 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Salário mais baixo homem/Salário Mínimo Local % 100 100 100 

Salário mais baixo mulher/Salário Mínimo Local % 100 100 100 

Unidades Operacionais importantes: UMA. IVI e ANG 
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GRI-401-1 NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE DE 
EMPREGADOS 
Contratações 2020 

 Número Taxa % 
Total de contratações 937 14,15% 
Contratações por Gênero 
Masculino 758 11,45% 
Feminino 179 2,70% 
Contratações por Região 
Centro-Oeste 621 9,38% 

Sudeste 316 4,77% 
Contratações por Faixa Etária 
< 30 anos 420 6,34% 
30 a 50 anos 457 6,90% 

> 50 anos 60 0,91% 
Desligamentos 2020 

 Número % Rotatividade (turnover) 
Total de desligamentos 637 11,89% 

Desligamentos por Gênero 
Masculino 551 9,89% 
Feminino 86 2,00% 
Desligamentos por Região 
Centro-Oeste 414 7,82% 
Sudeste 223 4,07% 
Desligamentos por Faixa Etária 
< 30 anos 215 4,80% 

30 a 50 anos 368 6,23% 
> 50 anos 54 0,86% 
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Taxa de novos colaboradores e colaboradoras e rotatividade 2021  
Média de 

colaboradores 
no ano 

Média de 
Admissões* 

Média de 
desligamentos* 

Taxa de 
Admissões 

(%)* 

Taxa de 
desligamento 

(%)* 

Rotatividade 
(%)* 

Por Gênero 6.593 904 932 13,71% 14,14% 13,92% 

Masculino 5.599 659 807 11,77% 14,41% 13,09% 

Feminino 994 245 125 24,65% 12,58% 18,61% 

Por Faixa Etária 6.593 904 932 13,71% 14,14% 13,92% 

< 30 anos 1.827 525 361 28,74% 19,76% 24,25% 

30 a 50 anos 3.628 349 457 9,62% 12,60% 11,11% 

> 50 anos 1.138 30 114 2,64% 10,02% 6,33% 

Por Região 6.593 904 932 13,71% 14,14% 13,92% 

Centro-Oeste 5.057 594 631 11,75% 12,48% 12,11% 

Sudeste 1.536 310 301 20,18% 19,60% 19,89% 

*Taxa de admissões = (média de admissões / média do total de colaboradores e colaboradoras que 
passaram pela Empresa no período). Taxa de desligamentos = (média de desligamentos / média do 
total de colaboradores e colaboradoras que passaram pela Empresa no período). Rotatividade = 
((média de admissões + média de desligamentos) /2) / média do total de colaboradores e 
colaboradoras que passaram pela Companhia no período).  
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GRI-401-2 BENEFÍCIOS OFERECIDOS A EMPREGADOS EM 
TEMPO INTEGRAL QUE NÃO SÃO OFERECIDOS A EMPREGADOS 
TEMPORÁRIOS OU DE PERÍODO PARCIAL 
 

A concessão dos benefícios na Adecoagro equipara-se aos padrões do mercado: assistência à saúde 
(plano de saúde, plano odontológico, assistência farmacêutica, seguro de vida), auxílios financeiros 
(cartão alimentação,  refeição para a unidade de SPO), veículo corporativo aos gestores e restaurante 
nas plantas industriais. Devido ao bom relacionamento com as operadoras de saúde, conseguimos 
remover 100% dos pacientes que necessitavam de leitos, acometidos por COVID-19. A média de 
remoções foi de 30 eventos por mês no primeiro semestre de 2021, ou seja, todos os dias tivemos um 
caso de remoção para algum local do país de janeiro a junho de 2021. Influenciamos decisões 
importantes como a análise de protocolos médicos sugeridos pela Hapvida em algumas regiões do 
país onde temos colaboradores e colaboradoras.  

 

Em números absolutos:  

28 milhões em faturamento com os fornecedores de assistência médica para todas as unidades 

Medicamentos genéricos destinados a hipertensão colesterol e diabetes tiveram procura dobrada em 
2021, onde a Adecoagro subsidia 100% destas categorias 

As sinistralidades ficaram abaixo do ponto de equilíbrio, mesmo com a demanda de atendimento 
médico acima do normal, considerando a gestão de rede e adiamento dos eventos eletivos, com 
reajuste 0% no plano odontológico pelo segundo ano consecutivo; 

100% das indenizações foram pagas, graças ao empenho da Adecoagro em monitorar o envio da 
documentação a seguradora e comitês mensais junto ao fornecedor; 

Os restaurantes foram muito impactados com a pandemia: tivemos 4 ondas de mudanças com 23 
ações distintas para atender os protocolos internos. 
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GRI-401-3 LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE 
Indicador 2019 2020 2021 

Quantidade # H M T H M T H M T 

a. Número total de 
empregados com direito a 
tirar licença-maternidade/ 
paternidade, discriminado 
por gênero. 

5.540 781 6.321 5.747 874 6.621 5.599 995 6.594 

b. Número total de 
empregados que tiraram 
licença- maternidade/ 
paternidade, discriminado 
por gênero. 

394 44 438 212 39 251 195 53 248 

c.Número total de 
empregados que retornaram 
ao trabalho após tirar uma 
licença maternidade/ 
paternidade, discriminado 
por gênero. 

394 44 438 212 39 251 195 53 248 

d. Número total de 
empregados que retornaram 
ao trabalho após uma 
licença-
maternidade/paternidade e 
continuaram empregados 12 
meses após seu retorno ao 
trabalho, discriminado por 
gênero. 

350 32 382 195 34 229 175 47 222 

Taxa de retorno ao trabalho 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Taxa de retenção de 
funcionários que tiraram 
licença 

89% 73% 87% 92% 87% 91% 90% 89% 90% 

H = Homem / M = Mulher / T = Total 
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GRI-404-1 MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO POR ANO, 
POR EMPREGADO 

Indicador Gênero Unidade 2019 2020 

Diretoria Mulheres Horas - - 

Homens Horas 14,7 - 

Gerência Mulheres Horas 15,3 22,6 

Homens Horas 32 22,3 

Supervisão/Especialista Mulheres Horas 39,3 72,3 

Homens Horas 46,5 61,2 

Coordenador/Encarregado Mulheres Horas 104,4 176,8 

Homens Horas 64,3 71,2 

Líder Mulheres Horas 335,1 61,5 

Homens Horas 171,8 58,3 

Téc. Administrativo Mulheres Horas 
 

- 

Homens Horas 
 

- 

Operacional Mulheres Horas 37,7 50 

Homens Horas 58,6 57,2 

Total Mulheres Horas 46,8 51,5 

Homens Horas 64,6 57,5 

 

Indicador Unidade Homens Mulheres 2021 

Presidência & Diretoria (N-1) Horas 8,1 7,5 8 

Gerência (N-2) Horas 30,7 13,8 27,2 

Outros Cargos de Liderança (N-3) Horas 149 286,7 161,6 

Técnico e Administrativo Horas 
   

Operacional Horas 51,5 33,9 48,8 

Total Horas 61,5 49,1 59,6 

 

GRI-404-2 PROGRAMAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DE 
COMPETÊNCIAS DOS EMPREGADOS E DE ASSISTÊNCIA PARA 
TRANSIÇÃO DE CARREIRA 
Os principais programas implementados para desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
competências dos colaboradores e colaboradoras estão descritos no anexo: programa Capacitar, 
Líder Trainee, Coordenador Trainee, Geração de Líderes, Planos de Transição de Carreira, PDIs 
do processo talent pool e avaliação 360º entre outros. 

Em 2021 implementamos um projeto piloto para preparação para aposentadoria com alguns 
colaboradores e colaboradoras de UMA | MG. A área de bem-estar e saúde, diversidade e 
cidadania corporativa é sponsor do projeto com suporte de DHO e Comunicação. 
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GRI-404-3 PERCENTUAL DE EMPREGADOS QUE RECEBEM 
AVALIAÇÕES REGULARES DE DESEMPENHO E DE  
DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 
 

Indicador 
 

Unidade 2019 2020 

% Empregados Avaliados % 9,84 10,0 

Diretoria Mulheres % 
  

Homens % - 100,0 

Gerência Mulheres % 75,0 85,7 

Homens % 92,3 108,0 

Supervisão/Especialista Mulheres % 100,0 80,0 

Homens % 90,1 86,4 

Coordenador/Encarregado Mulheres % 128,6 87,5 

Homens % 94,8 96,2 

Líder Mulheres % 60,9 88,9 

Homens % 91,4 98,5 

Téc. Administrativo Mulheres % 
  

Homens % 
  

Operacional Mulheres % 3,8 4,3 

Homens % 0,7 1,4 

Total Mulheres % 8,5 8,4 

Homens % 10,0 10,2 

 

Indicador 2021 Unidade Homens Mulheres 2021 

Presidência & Diretoria (N-1) % 100% 100% 100% 

Gerência (N-2) % 100% 100% 100% 

Outros Cargos de Liderança (N-3) % 93% 86% 92% 

Técnico e Administrativo % 
   

Operacional % 1% 4% 2% 

Total % 11% 10% 11% 
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GRI-405-1 DIVERSIDADE EM ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA E 
EMPREGADOS 
 

Indicador Por Gênero 2020 

Quantidade % Homens Mulheres Total 

Diretoria 0,03% 0,00% 2 

Gerência 0,38% 0,11% 32 

Supervisão/Especialista 1,21% 0,14% 89 

Coordenação 2,36% 0,12% 164 

Líder 4,08% 0,27% 288 

Téc. Administrativo 0,00% 0,00% 0 

Operacional 78,75% 12,57% 6.046 

Total - - 6.621 

 

Indicador Por Faixa Etária 2020 

Quantidade % <30 anos 30 a 50 anos >50 anos Total 

Diretoria 0,00% 0,02% 0,02% 2 

Gerência 0,00% 0,38% 0,11% 32 

Supervisão/Especialista 0,03% 1,16% 0,15% 89 

Coordenação 0,20% 2,10% 0,18% 164 

Líder 1,12% 2,75% 0,48% 288 

Téc. Administrativo 0,00% 0,00% 0,00% 0 

Operacional 25,98% 48,92% 16,42% 6.046 

Total - - - 6.621 

 

Indicador (%) Por Gênero 2021 
Homens Mulheres Total 

Presidência & Diretoria (N-1) 82% 18% 100% 
Gerência (N-2) 79% 21% 100% 
Outros Cargos de Liderança (N-3) 91% 9% 100% 
Técnico e Administrativo 54% 46% 100% 
Operacional 88% 12% 100% 

 

  



64 

 

Indicador (%) Por faixa etária 2021 

<30 anos 30 a 50 anos >50 anos Total 

Presidência & Diretoria (N-1) 0% 73% 27% 100% 

Gerência (N-2) 0% 83% 17% 100% 

Outros Cargos de Liderança (N-3) 23% 68% 9% 100% 

Técnico e Administrativo 49% 47% 4% 100% 

Operacional 26% 54% 20% 100% 

 

Indicador (%) Por etnia 2021 

Branca Negra/ 
Parda 

Amarela Indígena Não 
informado 

Presidência & Diretoria (N-1) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gerência (N-2) 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Outros Cargos de Liderança (N-3) 58,3% 39,8% 1,1% 0,0% 0,8% 

Técnico e Administrativo 55,1% 41,9% 1,4% 0,0% 1,6% 

Operacional 45,5% 51,8% 1,1% 0,2% 1,4% 

 

GRI-405-2 PROPORÇÃO ENTRE O SALÁRIO-BASE E A 
REMUNERAÇÃO RECEBIDOS PELAS MULHERES E AQUELES 
RECEBIDOS PELOS HOMENS 

Indicador Unidade 2020 

Diretoria Razão - 

Gerência Razão 0,99 

Supervisão/Especialista Razão 0,92 

Coordenador/Encarregado Razão 1,06 

Líder Razão 1,06 

Téc. Administrativo Razão - 

Operacional Razão 0,92 

 

Indicador Unidade 2021 

Presidência & Diretoria (N-1) Razão 0,95 

Gerência (N-2) Razão 0,90 

Outros Cargos de Liderança (N-3) Razão 0,98 

Técnico e Administrativo Razão 0,87 

Operacional Razão 0,76 
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GRI-406-1 CASOS DE DISCRIMINAÇÃO E MEDIDAS 
CORRETIVAS TOMADAS 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Raça Quantidade 0 0 2 

Cor Quantidade 0 1 0 

Gênero Quantidade 3 1 1 

Religião Quantidade 0 0 0 

Opinião Política Quantidade 0 0 0 

Nacionalidade Quantidade 0 0 0 

Origem Social Quantidade 0 0 0 

Outros Casos de Discriminação Quantidade 5 4 1 

Total de Casos Recebidos Quantidade 8 6 4 
Analisados e Considerados Improcedentes Quantidade 7 5 4 

Em Análise Quantidade 0 0 0 

Procedentes Quantidade 1 1 0 

 

Dos quatro relatos citados, dois se referiam a discriminação em função de raça, um sobre 
discriminação de gênero e um sobre discriminação por uma condição física. 

Os dois relacionados à raça referiam-se a uma mesma situação específica. As apurações 
concluíram que, de fato, houve uma situação que poderia haver uma interpretação direcionada à 
discriminação, porém a interpretação foi equivocada. As partes conversaram e esclareceram o 
mal-entendido, sendo considerado o relato não procedente. 

Os outros dois relatos foram devidamente apurados e a conclusão de ambos foi que não eram 
procedentes. 

Mesmo sendo considerados não procedentes, foram estabelecidos e já implementados durante 
o ano fiscal, planos de ação para evitar e reforçar a posição de repúdio absoluto da Companhia à 
realização de qualquer discriminação. 

O último relato é de agosto de 2021 e até dezembro do mesmo ano não ocorreram mais relatos 
desta natureza. 
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Relacionamento com as comunidades 
GRI-103-2 e 103-3- Comunidades locais 

 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
No contexto das comunidades existe o conceito da licença social para operar. Há três décadas, o 
especialista Ian Thomson estuda esse tipo de licença. Certa vez ele mencionou que “além de 
obter licença legal para operar, é preciso conseguir no mínimo a anuência da comunidade, que 
deve estar ‘de acordo’ para a empresa praticar atividades nas vizinhanças. O ideal é que a pessoas 
vejam a operação como vantajosa. A partir desse momento, elas começam a se referir ao projeto 
como ‘nossa mina’ ou ‘nossa fábrica’. Elas se sentem donas também”. Fonte: Instituto Ethos. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
Criamos valor nas comunidades locais: empregamos mais de 6.600 colaboradores e 
colaboradoras, geramos empregos indiretos e contribuímos para o desenvolvimento econômico. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 

 

GRI-413-1-OPERAÇÕES COM ENGAJAMENTO, AVALIAÇÕES 
DE IMPACTO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 
VOLTADOS À COMUNIDADE LOCAL 
100% das operações possuem programas de engajamentos, avaliações de impacto e programas 
de desenvolvimento voltados à comunidade local. Mais 

informações em “Relacionamento com a comunidade” do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

 

Indicador Quantidade 

Avaliações de impacto social, inclusive avaliações de impacto de gênero, com 
base em processos participativos 

 

Avaliações de impacto ambiental e monitoramento contínuo 
 

Divulgação pública dos resultados das avaliações de impacto ambiental e social 
 

Programas de desenvolvimento local baseados nas necessidades de 
comunidades locais 

1 

Planos de engajamento de stakeholders baseados em mapeamentos dessas 
partes 

 

Comitês e processos de consulta ampla à comunidade local incluindo grupos 
vulneráveis 

 

Conselhos de trabalho, comissões de saúde e segurança no trabalho e outras 
entidades representativas de trabalhadores para discutir impactos 

1 

Processos formais de queixas por parte de comunidades locais 
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Prosperidade 

Rentabilidade e excelência operacional 
GRI-103-2 e 103-3- Desempenho econômico 

 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
Valor de longo prazo é criado de forma mais eficaz atendendo aos interesses de todas as partes 
interessadas. 

Fonte: WEF Stakeholder Capitalism 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A gestão deste tema material é realizada através do acompanhamento do valor gerado e 
distribuído. Em 2021 aprimoramos as nossas práticas de gestão e incluímos a auditoria de 3ª 
parte o DVA juntamente com as demonstrações financeiras da empresa. 
 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 

  



68 

 

GRI-201-1-DVA 
 

Indicador 
 

Controladora  Consolidado  
2021 2020 

 
2021 2020 

Receitas 
 

3.714.099  2.672.836  
 

4.107.348  3.012.845  

Vendas brutas de produtos e serviços 
 

2.854.038  1.978.901  
 

3.142.057  2.252.521  

Receita referente a construção de ativos 
próprios 

 
855.647  653.830  

 
962.374  723.382  

Outras receitas 
 

4.665  40.377  
 

3.187  37.218  

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

(251) (272) 
 

(270) (276)        
Insumos adquiridos de terceiros 

 
 (1.299.301)  (835.613) 

 
 (1.430.325)  (952.739) 

Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e 
dos serviços prestados 

  (898.091)  (572.600) 
 

 (993.068)  (653.729) 

Despesas de transporte 
 

 (98.708)  (94.809) 
 

 (101.491)  (99.913) 

Energia elétrica 
 

 (13.172)  (11.475) 
 

 (18.265)  (15.919) 

Serviços de terceiros 
 

 (96.053)  (71.337) 
 

 (105.513)  (79.566) 

Perda/recuperação de valores ativos 
 

 (84.662)  (1.321) 
 

 (86.199)  (2.769) 

Outras despesas 
 

 (108.615)  (84.071) 
 

 (125.789)  (100.843)        
Valor adicionado bruto 

 
2.414.798  1.837.223  

 
2.677.023  2.060.106  

Depreciação e amortização 
 

 (903.944)  (762.230) 
 

 (994.813)  (832.867) 

Valor adicionado líquido produzido 
 

1.510.854  1.074.993  
 

1.682.210  1.227.239         
Valor adicionado recebido em transferência 

      

Participação nos lucros de controladas 
 

43.560  39.738  
   

Receitas financeiras 
 

18.802  19.122  
 

22.398  20.141         
Valor adicionado total a distribuir 

 
1.573.216  1.133.853  

 
1.704.608  1.247.380         

Distribuição do valor adicionado 
      

Pessoal 
      

Remuneração direta 
 

 (284.762)  (244.736) 
 

 (335.054)  (288.942) 

Benefícios 
 

 (59.609)  (55.661) 
 

 (77.495)  (70.566) 

FGTS 
 

 (20.888)  (18.095) 
 

 (25.364)  (21.263) 

Impostos, taxas e contribuições 
      

Federais 
 

 (84.993)  (61.557) 
 

 (95.742)  (70.880) 

Estaduais 
 

 (182.612)  (120.824) 
 

 (205.677)  (144.166) 

Municipais 
 

 (828)  (164) 
 

 (842)  (167) 

Despesas financeiras  
(juros, variação cambial e outras) 

 
 (402.265)  (290.758) 

 
 (420.373)  (308.251) 

Aluguéis 
 

 (58.082)  (7.887) 
 

 (64.884)  (8.974) 

Dividendos propostos/distribuídos 
 

 (238.984)  (82.036) 
 

 (238.984)  (82.036) 

Lucros retidos do exercício 
 

 (240.193)  (252.135) 
 

 (240.193)  (252.135)        
Valor adicionado distribuído 

 
 (1.573.216)  (1.133.853) 

 
 (1.704.608)  (1.247.380) 
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Inovação tecnológica & Pesquisa e 
desenvolvimento 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
A tecnologia de informação é um caminho sem volta no mundo rural, que já vivencia a chamada 
"Agricultura 4.0", baseada na produção digital. A TI é mola propulsora e integradora dentro e 
fora da cadeia produtiva, tais como melhoramento genético e bioinformática, na pré-produção; 
agricultura de precisão e equipamentos diversos na produção; melhorias na logística e transporte 
na pós-produção. Todas estas tecnologias e inovações estarão cada vez mais conectadas, 
auxiliando na tomada de decisão e gestão rural. Fonte: Embrapa. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A abordagem de gestão do tema é descrita na área Gestão Agroindustrial do Relatório de 
Sustentabilidade 2021. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
Não há indicadores GRI relacionados. 
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Gestão de fornecedores 
GRI-103-2 e 103-3- Práticas de compras, Avaliação ambiental de fornecedores, Trabalho infantil, 
Trabalho forçado ou análogo à escravo, Avaliação social de fornecedores 

 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
A avaliação de direitos humanos e biodiversidade na cadeia de suprimentos são os principais 
temas apontados pelo IFC para esta cultura no que tange aos fornecedores de matérias-primas. 
Fonte: Report Brazil Sugar Cane GMPA- IFC 2017. Outras estruturas setoriais de avaliação ESG 
como o SASB determinam a compra de ingredientes de origem sustentável como um tema 
material. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A abordagem de gestão do tema é descrita na área Gestão de Fornecedores e Compras do 
Relatório de Sustentabilidade 2021. 

Temos nosso Procedimento Gerencial de Compras que visa estabelecer as diretrizes, 
responsabilidade, critérios e procedimentos gerais para o processo de compras e contratações. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no desempenho das 
nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores: 

 

GRI-204-1- PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES 
LOCAIS 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

% valor gasto com 
fornecedores locais 

%  46,63% 40,74% 

Definição geográfica 
de "local" usada pela 
organização 

Descrição  Fornecedores situados 
dentro do Estado de 
nossas operações (MG e 
MS) 

Fornecedores situados 
dentro do Estado de nossas 
operações (MG e MS) 

Definição usada 
para “unidades 
operacionais 
importantes" 

Descrição  Foram consideradas as 
compras realizadas para 
as operações das 3 Usinas 

Foram consideradas as 
compras realizadas para as 
operações das 3 Usinas 
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GRI-308-1- NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

N° de novos fornecedores selecionados com base em 
critérios ambientais 

Quantidade 485 535 742 

Percentual de novos fornecedores selecionados com 
base em critérios ambientais 

% 99% 95% 99% 

 

Em nossa cadeia de suprimentos de materiais, serviços e insumos para nossas operações, buscamos 
parceiros comerciais que compartilhem da mesma responsabilidade socioambiental que nós. 
Entendemos que este é um dos pilares de nossa cadeia, garantindo assim uma cadeia de valor. 

Para isso, realizamos um processo de homologação rigoroso, analisando toda a situação fiscal, 
trabalhista e financeira da empresa fornecedora, por meio de análises da situação cadastral da 
empresa junto aos órgãos reguladores federais e estaduais. Essa avaliação passa, também, por uma 
análise documental das certidões que asseguram a idoneidade e a responsabilidade de nosso parceiro 
de negócios. A saúde financeira de nossos parceiros é outro aspecto importante, pois a perenidade da 
empresa é um ponto importante para nós. Por intermédio do “Serasa Mais”, podemos analisar como 
está a situação financeira de nossos parceiros fornecedores. 

Tão importante quanto estas análises é o processo de estabelecimento de um compromisso de 
responsabilidade socioambiental com nossos parceiros comerciais. 

Nesse sentido, desenvolvemos um Termo de Compromisso, pelo qual todos os nossos parceiros 
fornecedores se comprometem a cumprir as legislações e melhores práticas com relação a itens como 
Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, Saúde e Segurança, Liberdade de Associação e o Direito à 
Negociação Coletiva, Discriminação, Práticas Disciplinares, Expediente de Trabalho, Remuneração, 
Práticas Trabalhistas e Meio Ambiente. 

A Segurança em nossas operações também é um de nossos valores e essa preocupação é 
compartilhada com nossos parceiros fornecedores, garantindo que sejam cumpridos todos os 
procedimentos previstos em nossa Política de Saúde e Segurança no Trabalho para uma operação 
segura. 

Após o estabelecimento de nossa parceria, mensalmente acompanhamos os recolhimentos de 
impostos derivados da prestação de serviços a nós e relacionados aos profissionais alocados em 
nossas operações, por meio de nossa equipe de Gestão de Terceiros. 

Todas essas práticas são consolidadas com nosso Código de Conduta Corporativo, que se estende a 
todos os nossos parceiros fornecedores, direcionando e estabelecendo os padrões de conduta que 
devem ser respeitados em nossa operação. 

 

GRI-414-1- NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

N° de novos fornecedores selecionados com 
base em critérios sociais 

Quantidade 485 532 742 

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios sociais 

% 99% 96% 95% 
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Impacto das operações nas 
comunidades locais 
GRI-103-2 e 103-3- Impactos econômicos indiretos, Emissões 

 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
No Brasil a implantação de uma usina e a parte agrícola associada requer a realização de Estudos 
de Impactos Ambientais (EIA/RIMA) . Desta forma são avaliados todos os impactos positivos e 
negativos em relação à implantação do empreendimento. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A Adecoagro possui uma política Ambiental e o plano de gestão ambiental para a mitigação dos 
seus impactos na comunidade. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
Além dos indicadores já apresentados anteriormente a avaliação da abordagem de gestão deste 
tema é acompanhada com base no desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes 
indicadores: 

  

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

i. NOX t 1.005 1.349,59 1.238,54 

ii. SOX t  8,51  

iii. Poluentes orgânicos 
persistentes (POP) 

t  N/A  

iv. Compostos orgânicos 
voláteis (COV) 

t  N/A  

v. Poluentes atmosféricos 
perigosos (HAP, na sigla em 
inglês) 

t  N/A  

vi. Material particulado (MP) t 1.069 1.238,46 810,48 

vii. Outras categorias-padrão 
de emissões atmosféricas 

identificadas em leis e 
regulamentos relevantes 

t  N/A 995,82 

b. Fonte dos fatores de 
emissão usados. 

Discussão e 
Análise 

 Relatórios de 
Monitoramento 
Atmosférico 

Relatórios de 
Monitoramento 
Atmosférico 

c. Normas, metodologias, 
premissas e/ou ferramentas 
de cálculo adotadas. 

Discussão e 
Análise 

 ABNT - NBR 
11967., e 
Environmental 
Protection Agency, 
EPA USA, US EPA 5 

ABNT - NBR 
11967., e 
Environmental 
Protection Agency, 
EPA USA, US EPA 5 
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Desenvolvimento das comunidades 
locais 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
O desenvolvimento das comunidades locais é um dos grandes indicativos do êxito da implantação 
dos negócios. Diversos exemplos do setor energético demonstram uma evolução nos indicadores 
de desenvolvimento humano quando da implantação das usinas. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
Os programas de desenvolvimento das comunidades locais são descritos na área de relacionamento 
com as comunidades do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
Não há indicadores GRI relacionados. 

 

 

Qualidade e segurança do produto 
 

GRI-103-1 EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE 
Os produtos agrícolas são vendidos diretamente aos consumidores na forma bruta ou são 
processados antes de chegar aos consumidores. Manter a qualidade e segurança do produto é 
fundamental, pois contaminação apresenta graves riscos para a saúde humana e animal. Questões de 
qualidade e segurança dos alimentos podem levar a mudanças na demanda impulsionadas pelo 
consumidor e ações regulatórias. 

 

GRI-103-2 ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES 
A empresa possui um sistema de gestão e certificações relacionadas à qualidade e segurança do 
produto, na área de Certificações do Relatório de Sustentabilidade 2021. 

 

GRI-103-3 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO 
Não há indicadores GRI relacionados. 
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EXPEDIENTE 
 

Coleta dados de indicadores do Relatório Anual 2021  

Sistema da Combustech 
 

Gestão do Projeto e Indicadores 

Combustech Tecnologia da Combustech 
 

Diagramação 

RXMG – Rener Cançado 
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