


INTRODUÇÃO
GRI 102-45, 102-50, 102-51, 102, 52, 102-53, 102-54, 102-56

Apresentamos o nosso Relatório de Sustentabilidade 2021. A intenção principal 
é retratar a nossa atuação e demonstrar aos nossos públicos de relacionamento, 
ao mercado e à sociedade em geral a continuidade do processo evolutivo nos 
negócios, nas operações, nas iniciativas e nas ações e posicionamentos em prol do 
desenvolvimento sustentável. 

Seguimos firmes em nossa jornada e no direcionamento de crescimento permanente 
e melhoria contínua. Nos orgulhamos de mantermos e aprimorarmos o nosso jeito 
de produzir e de fazer negócios, o que foi fundamental para termos alcançado 
resultados satisfatórios mesmo em um ano tão desafiador como 2021, quando 
tivemos o agravamento da pandemia de Covid-19 e as dificuldades impostas pelo 
cenário socioeconômico global, com muitos desafios também no panorama brasileiro.

Este é o nosso terceiro Relatório corporativo relativo aos negócios da Adecoagro no 
Brasil. Abrange o perfil da companhia, governança, estratégias, modelo de negócios, 
geração de valor, desempenho, resultados e perspectivas. A veiculação desse tipo de 
Relatório ocorre anualmente e esta edição engloba o período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2021. Em 2021, publicamos o Relatório de Sustentabilidade 2020.

O presente Relatório foi elaborado com base nas orientações da Global Reporting 
Initiative (GRI) para relatórios de sustentabilidade, na versão GRI Standards, opção 
Essencial. Considerou também nossas correlações com os princípios dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Levamos em conta, ainda, as premissas de 
relato integrado, em linha com as orientações da International Integrated Reporting 
Council (IIRC), as disposições do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e as 
diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os indicadores financeiros, por 
sua vez, seguem os padrões internacionais de contabilidade da International Financial 
Reporting Standards (IFRS).

As marcações relativas aos indicadores GRI estão sinalizadas no decorrer do Relato, 
no formato do número de cada indicador. Na parte final do documento, temos a 
Tabela GRI consolidada, com todos os indicadores. No início de cada macroitem 
deste Relatório, encontram-se também indicações referentes aos capitais do relato 
integrado.

O Relatório foi submetido à verificação e asseguração externas, conduzidas pela BVQI 
do Brasil Sociedade Certificadora Ltda. As informações financeiras aqui incluídas 
também passaram por auditoria externa, da PwC, quando da divulgação das 
Demonstrações Financeiras completas de 2021.

Obs.: A Adecoagro, no Brasil, é composta pelas seguintes empresas: Adecoagro Brasil 
Participações S.A. (controladora da Companhia); Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. 
(holding operacional, a Companhia); Usina Monte Alegre Ltda.; Adecoagro Energia 
Ltda.; Monte Alegre Combustíveis Ltda.; Angélica Energia Ltda. (sem operação); 
Ivinhema Energia Ltda. (sem operação); Adeco Agropecuária Brasil Ltda. (controlada 
de Adecoagro LP SCS); e Adecoagro Agricultura e Participações Ltda. (controlada de 
Adecoagro LP SCS). 

A versão digital deste Relatório está disponível em nosso website, em https://
sustainability.adecoagro.com/pt/relatorios. 

Para navegar pelo documento utilize os ícones na parte inferior das páginas.

Para obter dados complementares ou outras informações sobre a Empresa e sobre 
nossas iniciativas e projetos, clique nos links ao longo do Relatório ou em nosso site, 
que pode ser acessado através do link: https://www.adecoagro.com/pt

Informações mais detalhadas e tabelas referentes aos indicadores GRI encontram-se 
em nosso Caderno de Indicadores.

Em caso de dúvidas ou para sugestões, contribuições ou outras manifestações sobre 
este Relatório, fale conosco pelo e-mail responsabilidadesocial@adecoagro.com. 

Boa leitura!
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MENSAGEM DO CEO 
GRI 102-14

Temos o prazer de comunicá-lo de que maneira geramos valor em nosso modelo 
de negócios, com base nos pilares econômico, social, ambiental e de governança. 
Apresentamos nossos Relatórios de Sustentabilidade por país e nosso Relatório 
Integrado da Empresa.

Os pontos fortes de nossa gestão de negócios em 2021 nos permitiram alcançar um 
excelente desempenho financeiro e operacional. A consolidação dos investimentos já 
realizados nos últimos 5 anos tornou a Adecoagro hoje uma empresa mais robusta 
e eficiente, verticalmente integrada e mais bem posicionada para enfrentar todos 
os tipos de cenários. É graças a esse desenvolvimento que iniciamos um caminho 
de geração estrutural de caixa positiva, que em 2021 nos permitiu gerar um EBITDA 
ajustado de US$ 437 milhões e um fluxo de caixa operacional ajustado de US$ 152 
milhões. Isso é especialmente relevante para nós, pois em 2021 completamos 10 anos 
desde que fomos listados na Bolsa de Valores de Nova York. A maturidade alcançada 
na geração de caixa nos permitiu recomprar mais de 5% do capital da companhia 
ao longo de 2021 e anunciar a formalização de nossa política de distribuição aos 
nossos acionistas, aplicada em 2022, que contempla o pagamento de dividendos e a 
recompra de ações.

Nosso foco neste segundo ano da pandemia continuou sendo na segurança e saúde 
de nossa equipe. Mantivemos nossos protocolos de biosegurança contra a Covid-19, 
o que nos permitiu garantir a continuidade de nossas operações. Acompanhamos 
a nossa equipe com espírito de flexibilidade, oferecendo um ambiente de trabalho 
dinâmico, que permite o crescimento do nosso pessoal. De forma semelhante, 
continuamos a apostar na qualidade dos nossos alimentos e nas energias renováveis, 
que procuramos certificar pelos mais exigentes padrões.

Em relação ao nosso desempenho ambiental, nossas prioridades continuam 
sendo cuidar da saúde do solo com base em boas práticas agrícolas, continuando 
a sequestrar carbono de nossas lavouras e áreas naturais e a produzir energia 
renovável em nossas operações. Geramos mais de 1 milhão de MWh de energia 
renovável, sendo que mais de 90% da energia que consumimos é autogerada. 
Além disso, no Brasil já vendemos mais de 500.000 créditos de carbono dentro do 
programa RenovaBio, e a Usina Ivinhema tornou-se a primeira unidade no país a 
poder emitir certificados de Gás Natural Renovável.

No âmbito social, fortalecemos nossa estratégia de investimento social, aprofundando 
as iniciativas nas comunidades que já acompanhamos e inaugurando projetos nas 
comunidades mais novas para nós. O desenvolvimento dos eixos de Educação, 
Nutrição, Desenvolvimento Local e Prevenção da Violência continuam fazendo parte 
de nossa identidade, e é por isso que nossa participação continua crescendo.

Para continuar consolidando a gestão do nosso modelo de produção sustentável, 
a partir de nossa governança, formalizamos a criação de um Comitê de ESG para 
monitorar esses avanços. Hoje convido você a ler as páginas desse relatório, onde 
compartilhamos nossas ações para agregar valor compartilhado.

Mariano Bosch
Cofundador e Presidente
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O ano de 2021 nos apresentou um panorama realmente desafiador. Pelo segundo 
ano consecutivo, trabalhamos sob as precauções, as preocupações e os protocolos da 
pandemia de Covid-19. No campo, nossos canaviais sofreram com estiagem e ondas 
de geadas intensas. No cenário econômico, tivemos altas de preços, que chegaram 
aos insumos agrícolas e ao diesel, impactando nossas operações. Com tudo isso, 
nosso volume de moagem não evoluiu como prevíamos, embora tenha ficado em 
níveis próximos aos do ano anterior.

Mesmo assim, tivemos uma boa colheita e alcançamos resultados bem satisfatórios 
ao final da safra, o que demonstra a nossa resiliência e a robustez de nossos 
fundamentos. Nossa receita líquida de vendas cresceu em torno de 40% e chegou a 
R$ 2,9 bilhões no ano. Seguimos firmemente buscando a máxima eficiência, com os 
menores custos e com alta produtividade e qualidade, amparadas por uma operação 
absolutamente integrada, pela flexibilidade em nossa produção e pelo uso intensivo 
de alta tecnologia, além de boas práticas agroindustriais e gestão assertiva.

Na parte agrícola e na área industrial, continuamos avançando em eficiência, sempre 
procurando novas soluções, novas técnicas, novos equipamentos, com inovações e 
aprimoramentos. Expandimos nossos canaviais e aperfeiçoamos ainda mais nossos 
processos industriais. Nossos investimentos foram continuados. E, graças à nossa 
estratégia comercial, conseguimos capturar de forma certeira os preços favoráveis no 
mercado, especialmente de açúcar e energia.

E não queremos parar por aí. Em 2021, lançamos o nosso programa de excelência, o 
Adeco +, a fim de reforçar, entre todos os nossos colaboradores e colaboradoras, a 
busca permanente pelos melhores resultados operacionais e de negócios, com ênfase 
na melhoria contínua.

MENSAGEM DOS VICE-
PRESIDENTES BRASIL 
GRI 102-14

Aliás, falando em colaboradores e colaboradoras, 2021 foi um ano especial. Depois 
de uma profunda reflexão, cristalizamos a percepção de que as pessoas devem 
estar no centro de nosso negócio. Com esse direcionamento, nossa área de gestão 
de pessoas passou a se chamar Gente & Gestão e, no bojo dessa mudança, estamos 
implementando uma série de programas, melhorias e iniciativas voltadas aos nossos 
profissionais. Um fato digno de registro e de orgulho foi termos sido reconhecidos 
no Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, com o nosso Programa “Pra Você! 
Programa de Qualidade de Vida da Adecoagro”. Foi a primeira vez que participamos 
desse processo de premiação. Também é importante mencionar que continuamos 
avançando em nossos esforços em prol do desenvolvimento contínuo da cultura 
de segurança, com o nosso Programa Operar Seguro e outras ações, implantando, 
gradativamente, uma nova mentalidade em termos de segurança no trabalho.

Em outra frente fundamental, prosseguimos em nossa busca constante por melhorias 
tecnológicas e de processos. Iniciativas como o uso de 4G no campo, que melhora a 
comunicação e o controle integrado de informações em tempo real, melhorias em 
nossa fábrica de Mudas Pré-Brotadas, o uso de drones para direcionar replantios e 
para o combate de pragas, o aumento da automação nas atividades agroindustriais, 
a utilização de tecnologia embarcada e a fabricação de biogás e biometano, entre 
outras iniciativas, são algumas de nossas prioridades. 

A produção de biogás e biometano, em que estamos avançando, é um tema que 
temos tratado com muita atenção e carinho. Com o pioneirismo que faz parte de 
nossa história – fomos a primeira empresa no Brasil a realizar uma transação de 
Créditos de Descarbonização, os CBIOs, em 2020, na B3, no âmbito do Programa 
RenovaBio –, agora em 2021 nos tornamos a primeira companhia no Brasil a 
comercializar certificados de GAS-REC, de gás natural renovável, inaugurando um 
novo mercado de energia renovável, após recebermos autorização do Instituto Totum 
para a venda desse tipo de certificação. Num mundo em processo de transformação 
energética, a fim de diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, é uma ótima 
sinalização. O biogás e o biometano constituem um mercado com alto potencial de 
crescimento, potencializando novos modelos de negócios pautados na produção 
sustentável. 

R e l a t ó r i o  d e  S u s t e n t a b i l i d a d e  2 0 2 1

8 9



Outro aspecto que nos enche de orgulho é acompanharmos a evolução 
que tem sido verificada nas comunidades próximas às nossas operações. 
Não só pela geração de empregos que proporcionamos e pela geração 
de renda indireta, que movimentam as economias locais, mas também 
pelas iniciativas voltadas à educação (como a Escola Nota 10) e à formação 
de profissionais. Temos investimentos robustos em treinamento e 
qualificação, tanto interna quanto externamente.

No tópico de governança, continuamos consolidando e aprimorando, 
continuamente, nossas boas práticas e nossa estrutura. Como 
um importante passo, que reflete a nossa preocupação e o nosso 
posicionamento em favor do desenvolvimento sustentável, criamos, 
em 2021, o nosso Comitê de ESG, que já está funcionando. Ainda em 
governança, destaque também para os nossos programas e as nossas 
ações com foco em integridade, compliance e anticorrupção. Em 2021, 
fomos agraciados, novamente, com o Selo Mais Integridade, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que avalia práticas de integridade 
de empresas do agronegócio.

Queremos mais. Pretendemos continuar ancorando a perenidade de 
nosso negócio em boas práticas, melhoria contínua e aprimoramentos 
produtivos, tecnológicos e em processos. Ao mesmo tempo, estamos 
atentos a novas oportunidades, tanto no que tange a novos produtos como 
na atuação em novos mercados. Queremos continuar fortes nessa incrível 
jornada por um mundo melhor para todos. 

Renato Junqueira Santos Pereira
Vice-presidente de Açúcar, Etanol 
e Energia

Leonardo Raul Berridi
Vice-presidente de 
Desenvolvimento de Negócios    

Seguimos firmemente buscando a máxima 

eficiência, com os menores custos e 

com alta produtividade, segurança e 

qualidade, amparadas por uma operação 

absolutamente integrada, pela flexibilidade 

em nossa produção e pelo uso intensivo 

de alta tecnologia, além de boas práticas 

agroindustriais e gestão assertiva.
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PRINCIPAIS 
DESTAQUES EM 2021

Resultados econômico-financeiros expressivos. Alguns destaques: 

receita líquida de vendas de quase R$ 2,9 bilhões, 
lucro líquido de aproximadamente R$ 479,2 milhões e 

patrimônio líquido que chegou a cerca de R$ 1,3 bilhão, 

crescimento de cerca de 40%, 43% e 15%, respectivamente, 

sobre o ano anterior.

Alcançamos novas certificações, envolvendo 

especificamente a Usina Monte Alegre (MG), na modalidade 

“Comércio Justo” – Fair Trade IBD e Fair For Life, 
que atendem os mercados europeus e asiáticos, e Fair Trade 
USA, para o mercado norte-americano, que reforça que a 

Empresa cuida e respeita as pessoas e o planeta.

Pelo quarto ano consecutivo, fomos agraciados com o Selo 
Mais Integridade, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. A concessão desse selo tem por finalidade avaliar 

práticas de integridade por empresas do agronegócio, sob a ótica 

da sustentabilidade.

Intensificação da chamada “Agricultura 4.0”, com avanços 

em processos, tecnologias e equipamentos, bem como com maior 

utilização de Rede 4G para integrar nossas atividades no MS.

Nossa planta de biogás, na Usina Ivinhema (MS), passou a ser 

a primeira unidade do Brasil a poder emitir 
Certificados de Gás Natural Renovável (GAS-REC), 

para indústrias que desejarem descarbonizar sua produção com o 

uso de gás natural renovável, o biogás.

A fim de aprofundar as nossas discussões e reflexões a 

respeito dos temas de desenvolvimento sustentável, criamos o 

nosso Comitê ESG.

Firmamos acordo de cooperação técnica com o 

Projeto GEF Biogás Brasil, implementado pela Organização das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), da 

ONU, e liderado, no país, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, para desenvolvimento de metodologia para assegurar 

a produção constante de biogás a partir da vinhaça 

concentrada. O projeto visa promover ações de desenvolvimento 

do mercado de biogás e seus subprodutos no Brasil, a fim de 

ampliar as oportunidades de produção.
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Fomos reconhecidos, pela Associação de Promoção dos Orgânicos 

(Organis), como empresa que coopera para um Brasil 
mais sustentável, próspero e saudável.

Na gestão do capital humano, alteramos a denominação de nossa área 

de Recursos Humanos para Gente & Gestão, fruto de uma grande 

reflexão e de redefinição de papeis e estratégias de gestão de pessoas.

Em Gente & Gestão, realizamos pesquisa piloto de 
engajamento, revitalizamos o processo de integração 
de novos colaboradores e colaboradoras (com 

o lançamento do Programa Acolher), lançamos o novo 

Portal do Gestor – para facilitar e aumentar a eficiência 

de gestão das equipes –, implantamos o Programa de 
Desenvolvimento de Coordenadores e montamos 

salas para ensino à distância, entre outras ações.

Ainda em Gente & Gestão, tornamos mais robusto nosso 

sistema de gestão integrada de pessoas 

ERP RH Senior, para centralização de informações, gerenciamento 

de processos e ferramentas.

Implementamos o Programa Adeco + Excelência 
Adecoagro, com a finalidade de reforçar a busca por melhores 

resultados operacionais e de negócios para todos, com ênfase na 

melhoria contínua. 

Em Segurança, tivemos avanços no nosso Programa Operar 
Seguro, com foco em melhoria de processos, métodos, 

ferramentas e indicadores, e com medidas preventivas, de 

conscientização e comportamentais, nas operações agrícolas, 

industriais e administrativas.

Fomos reconhecidos, também, como “Empresa Prata” em boas 

práticas no Prêmio Nacional de Qualidade de 
Vida (PNQV), tendo como destaque o nosso Programa “Pra 

Você! Programa de Qualidade de Vida da Adecoagro”. Entre as 

16 empresas selecionadas, fomos a única companhia do setor 

sucroenergético a ser premiada.

Consolidamos o Sistema Integrado Agrícola de 
Emergência (SINAGRE), para prevenção e combate a 

incêndios em cobertura vegetal, em todas as nossas unidades. Em 

2021, registramos diminuição na ocorrência de incêndios.

R e l a t ó r i o  d e  S u s t e n t a b i l i d a d e  2 0 2 1

14 15



No relacionamento com as comunidades, chegamos a cerca de 

2.200 alunos participantes do Projeto Escola Nota 10, que 

visa contribuir para a melhoria da educação fundamental (1º ano 

ao 3º ano) em escolas públicas.

Reforçamos o nosso Programa Proteger, que orienta e 

informa nossos colaboradores e colaboradoras e as comunidades 

sobre meios para denúncia e combate aos casos de abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes.

No âmbito de nosso Programa de Desenvolvimento Local 

Sustentável Adecoagro, o projeto “Territórios do Saber” 
capacitou 314 educadores, para promover a equidade de gênero.

Fomos reconhecidos com o selo “Empresa Amiga da 
Mulher”, concedido pelo Governo do Estado do Mato Grosso 

do Sul.

No âmbito do RenovaBio, ultrapassamos a marca de 500 mil 

Créditos de Descarbonização (CBIOs) comercializados: 503.501.
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Quem somos
GRI 102-1, 102-4, 102-5, 102-7

A ADECOAGRO
Capital Manufaturado | Capital Social e de Relacionamento

A Adecoagro é uma das principais empresas produtoras 
de alimentos e energia renovável da América do Sul, 
com operações na Argentina, no Brasil e no Uruguai. As 
atividades da organização incluem a produção de grãos, 
arroz, oleaginosas, lácteos, açúcar, etanol,  algodão e 
bioenergia. 

Com sede em Luxemburgo, o Grupo iniciou suas 
atividades em 2002 e possui acionistas em todo o mundo.

No Brasil, a partir de cana-de-açúcar produzida em áreas 
próprias, de parceiros e de fornecedores, produzimos 
etanol, açúcar e energia elétrica (cogeração, a partir do 
bagaço de cana).

Iniciamos nossas operações no Brasil em 2005. Temos 
duas unidades no Mato Grosso do Sul - Usinas Angélica e 
Ivinhema - e uma em Minas Gerais - Usina Monte Alegre.

A Adecoagro Brasil Participações S.A., controladora da 
organização no Brasil, é uma sociedade anônima de 
capital fechado, com escritório central em São Paulo. É 
uma subsidiária da Adecoagro S.A. (organização global), 
com sede em Luxemburgo.

Outras informações em:

www.adecoagro.com    
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TRANSPARÊNCIA
Trabalhamos com transparência, sendo íntegros e 
sinceros com nossas relações.

CONFIANÇA
Geramos relações de confiança, criando vínculos 
honestos com a nossa comunidade, colaboradores, 
colaboradoras e demais partes interessadas.

EFICIÊNCIA
Procuramos a máxima eficiência e conseguimos o 
custo mais baixo de produção.

INOVAÇÃO
Apostamos na inovação, implementando ferramentas 
e tecnologias.

SUSTENTABILIDADE
Produzimos sob padrões de sustentabilidade, 
cuidando do meio ambiente e das economias 
regionais.

SEGURANÇA
A segurança está presente em nosso dia a dia. 
Cuidamos de nossos colaboradores e colaboradoras, 
suas famílias e das comunidades em que estamos 
inseridos.

Identidade corporativa
GRI 102-16

Nossa visão é nos tornarmos uma 
empresa líder em alimentos e energia 
renovável, contribuindo para fortalecer 
a riqueza e o bem-estar geral das 
comunidades em que estamos imersos.

Consolidar um modelo de produção 
sustentável para gerar retornos atraentes 
para nossos acionistas, além de garantir 
a satisfação de nossos clientes, o 
desenvolvimento e a saúde de nossas 
pessoas e a preservação do meio ambiente.

Visão

Missão

Valores
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Nossas unidades no Brasil 
GRI 102-3, 102-4

Usina Monte Alegre (MG)

Escritório Central (SP)

Usina Angélica (MS)
Usina Ivinhema (MS)
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Processamos grande quantidade de cana-de-açúcar, com baixo custo de produção 
e altos níveis de eficiência. Condições climáticas favoráveis e qualidade do solo 
contribuem nesse processo.

Nas operações, em Mato Grosso do Sul, temos um modelo de safra contínua e 
colhemos o ano todo, o que maximiza a eficiência do uso da terra, das instalações 
e dos equipamentos. O ciclo é completo e circular: envolve desde o preparo do 
solo, cultivo, colheita e moagem até o beneficiamento, armazenagem, vendas e 
distribuição, com reaproveitamento dos subprodutos gerados. 

Uma parte de nossa produção, da unidade Monte Alegre , é orgânica, com vários 
recursos de controle e bloqueio, que garantem que não haja contaminações 
indesejadas. Complementarmente, a utilização de procedimentos de rastreabilidade 
afirma a origem e a confiança ao nosso produto.

Produzimos e comercializamos

O que produzimos
GRI 102-2

Biogás e biometano, a partir de outro subproduto do processamento da cana-
de-açúcar, a vinhaça. São produtos que ainda não comercializamos, sendo usados 
principalmente em processos e atividades internos. 

Açúcar de excelente qualidade, que distribuímos para diferentes mercados, nas 
variedades VHP, orgânico, cristal e demerara, com a marca própria Monte Alegre.

Nossa linha orgânica de açúcar busca atender os consumidores mais exigentes 
do mercado interno e externo, que procuram uma alimentação mais saudável e 
sustentável. As ações e práticas envolvidas em sua fabricação são atestadas por 
certificações e registros nacionais e internacionais.  Desde 2020, nossa produção de 
açúcar orgânico atingiu um nível de maturidade tal que entrou na pauta de produtos 
para exportação.

A Usina Monte Alegre (MG) é uma das quatro usinas do setor sucroenergético, no 
Brasil e a primeira em MG que produz açúcar orgânico. 

O açúcar demerara Monte Alegre é fabricado com alto nível de qualidade, sem adição 
de sulfito ou clarificante no processo industrial. Envolto em uma película de melaço, 
detém a coloração dourada, parte dos nutrientes e sabor provindos da cana-de-açúcar.

Etanol, nas modalidades hidratado e anidro, comercializado para as principais 
distribuidoras do Brasil que permite reduzir a dependência energética de 
combustíveis fósseis e é uma opção sustentável para empresas químicas. Em nossa 
unidade Monte Alegre produzimos também etanol orgânico,  um produto especial 
de ótima aceitação por empresas cosméticas e/ou que buscam produtos ainda mais 
sustentáveis.

Energia elétrica, produzida a partir de um dos subprodutos do processamento 
de cana-de-açúcar, o bagaço de cana. Utilizamos boa parte em nossas operações e o 
excedente é distribuído ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
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Mercados atendidos
GRI 102-6

Nossos produtos são destinados a diferentes mercados e 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 informações no item “Relacionamento com os 
clientes”, no capítulo “Nosso desempenho”.

Certificações  
GRI 103-2

Na unidade Monte Alegre, para gerenciar os nossos compromissos ligados às 
diversas certificações, constituímos um time de Gestão da Qualidade e Certificações, 
que administra, assim, o atendimento a mais de 250 requisitos legais, estatutários e 
normativos relativos às certificações de origem nacional e internacional.

A área, dessa forma, é responsável por apoiar os demais setores da Empresa no 
cumprimento de requisitos legais, estatutários e dos esquemas de certificação. Além 
disso, garante a padronização e o aprimoramento de processos e do atendimento a 
clientes, promove engajamento de equipes, conduz as atividades necessárias para as 
certificações, realiza auditorias internas e homologações de fornecedores (na parte 
de qualidade), acompanha auditorias externas e ministra treinamentos para equipes, 
entre outras atividades.

O ano de 2021 foi de grande importância nessa parte, também por termos 
obtido novas certificações, conforme detalhado a seguir. Com relação às nossas 
certificações, destacamos:

Capacidade de moagem de 14,2 milhões de 
toneladas de cana-de-açúcar por safra.

Capacidade de produção de 800 mil toneladas 
de açucar e 304 mil m3 de etanol.

Capacidade de exportação de energia de
823 MWh.

Capacidade de produção de 28 milhões de 
Mudas Pré-Brotadas (MPB) por ano.

Mix flexível: podemos produzir até 60% de 
açúcar ou 75% de etanol.

Capacidade operacional 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 158.581,89 100,00% 16.215,54 100,00%
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O padrão Bonsucro avalia os impactos da produção de cana-de-açúcar na 
biodiversidade, no ecossistema e nos direitos humanos, além do cumprimento 
das exigências legais e da melhoria contínua nos processos de produção. Essa 
certificação, que tem auditorias anuais, atesta que nossa produção é sustentável, por 
meio do atendimento aos seus rígidos padrões, aos requisitos legais e aos critérios e 
indicadores reconhecidos internacionalmente. Demonstra que estamos trabalhando 
com eficiência, com o menor impacto possível ao meio ambiente e com controle de 
geração de resíduos. Atualmente, de toda a cana-de-açúcar produzida no mundo, 
27% têm certificação Bonsucro.

Todas as nossas unidades no Brasil contam com a Certificação Bonsucro.

O RenovaBio tem por objetivo principal estabelecer metas nacionais anuais de 
descarbonização, de forma a incentivar o aumento da produção e da participação de 
biocombustíveis – como etanol, biomassa, biodiesel, biogás, biometano, entre outros 
– na matriz energética de transportes no Brasil. 

Todas as nossas unidades são certificadas.

Certificação concedida às usinas brasileiras que produzem energia de biomassa e que 
conduzem negócios de acordo com critérios de eficiência energética e boas práticas 
de sustentabilidade na agricultura e nas atividades industriais.

Unidades certificadas: Angélica (MS) e Monte Alegre (MG).

A FSSC 22000 (Food Safety System Certification) é um esquema de certificação do 
Sistema de Segurança de Alimentos, sendo que sua condução engloba desde a gestão 
de fornecedores até a expedição do produto acabado. Seu objetivo é estabelecer um 
Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos capaz de assegurar que o alimento 
não cause efeitos adversos à saúde do consumidor, ou seja, livre de quaisquer tipos 
de contaminações físicas, químicas e biológicas, além de tratar questões como Defesa 
do Alimento (Food Defense) e Fraude do Alimento (Food Fraud). Trata-se de um 
esquema de certificação reconhecido mundialmente, que abrange a ISO 22000, a ISO/
TS 220002-1 e os próprios requisitos da FSSC 22000. Essa certificação abrange a nossa 
produção de açúcar. 

Em 2021, realizamos mais de mil ensaios analíticos em laboratórios externos, a fim 
de verificar a qualidade e a segurança dos açúcares, além do monitoramento interno 
com mais de 2.500 ensaios mensais. A título comparativo, apenas cerca de 8% das 
empresas do setor sucroenergético no Brasil têm essa certificação.

Unidade certificada: Monte Alegre (MG).
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“Comércio Justo”

As certificações Fair Trade IBD, Fair For Life  e Fair Trade USA indicam a nossa 
disposição e aderência em cuidar e respeitar as pessoas e a terra. As duas 
primeiras servem para o atendimento aos mercados europeus e asiáticos 
e a terceira para o mercado norte-americano. Essas certificações permitem 
que recebamos um “prêmio” dos clientes que compram açúcar orgânico 
fair trade Monte Alegre. Esse “prêmio” é investido no desenvolvimento de 
ações socioambientais, com o intuito de melhorar a condições de vida dos 
colaboradores, colaboradoras e famílias, pequenos produtores, comunidades, 
meio ambiente e demais partes interessadas.

Unidade certificada: Monte Alegre (MG). A Usina Monte Alegre é a quarta 
usina sucroenergética no Brasil com produtos certificados fair trade. 

Produto Orgânico (NOP-US, COR, CE e BR)

Temos os certificados de produtos orgânicos NOP, COR, CE e BR, possibilitando a 
comercialização de açúcar, melaço e etanol orgânico para os Estados Unidos, Canadá, 
União Europeia e Brasil. No manejo orgânico, busca-se o máximo de equilíbrio entre 
lavoura e meio ambiente, a cana-de-açúcar é plantada e cultivada sem nenhum tipo 
de agroquímico e utilizando os subprodutos da indústria, vinhaça e torta de filtro que 
origina o composto, como principais fertilizantes. A produção orgânica conta com 
vários recursos de bloqueio, que garantem que não haja contaminações indesejadas. 
A utilização de procedimentos de rastreabilidade garante a origem e a confiança ao 
nosso produto final. Dessa maneira, nossos clientes têm a certeza de que o produto é 
fabricado com alto nível de qualidade e de forma natural.

Unidade certificada: Monte Alegre (MG).

Este selo certifica produtos que têm seu processo de fabricação realizado de 
acordo com os requisitos legais e critérios estabelecidos nas leis e jurisprudências 
islâmicas, garantindo a segurança de consumo aos seus seguidores. Significa que o 
que produzimos está em consonância com as regras estabelecidas pela Lei Islâmica 
(“Shariah”), que rege os hábitos de quem segue o Islã.

Unidade certificada: Monte Alegre (MG).
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Procuramos atuar junto a entidades representativas do nosso setor, como 
participante ou atuando em grupos de trabalho e/ou comitês específicos. Visamos 
direcionar esforços em pautas comuns e participamos ativamente das principais 
agendas e discussões voltadas ao desenvolvimento do setor sucroenergético. Isso faz 
com que estejamos alinhados às demandas do mercado e aos interesses de nossos 
stakeholders estratégicos.

Dessa forma, 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 ou colaboradora esteja filiado(a), visando não apenas à defesa dos 
interesses da Companhia, como também à 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:

Participação em associações e 
entidades de classe
GRI 102-13

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

Este certificado atesta que o processo industrial de determinada empresa, em 
determinada linha de produção, obedece às normas específicas da dieta judaica 
ortodoxa e que os produtos têm seu processo de fabricação realizado de acordo com 
os preceitos da dieta e das leis judaicas, garantindo segurança de consumo aos seus 
seguidores. “Kosher” é um termo utilizado para expressar a permissão do alimento 
conforme as leis alimentares judaicas, presentes no Torá, livro sagrado para os 
Judeus.

Unidade certificada: Monte Alegre (MG).

Certificado de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural (UAAN)

Garante aos clientes que nossos armazéns foram construídos de acordo com as 
regras e procedimentos estabelecidos pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), fortalecendo a confiança em nossos produtos. 

Unidades certificadas: Angélica (MS) e Ivinhema (MS).
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Diretrizes e estrutura de governança
GRI 102-18, 103-2, 103-3

GOVERNANÇA CORPORATIVA 
E GESTÃO DE RISCOS

Nossa governança corporativa está alinhada às melhores práticas do mercado. No 
cotidiano de nossa atuação, buscamos aprimorar, continuamente, nossas diretrizes de 
gestão e atuação.

Temos um Conselho de Administração e uma Diretoria constituídos na Adecoagro 
global, como segue:

  Nosso Conselho de Administração é formado por diretores que são nomeados pela 
Assembleia Geral de Acionistas, por um período de até três anos. Os conselheiros 
são eleitos de forma escalonada, com um terço eleito a cada ano e com mandato de 
três anos, possível de ser excedido por um período até a Assembleia Geral anual, 
realizada após o terceiro aniversário do compromisso.

  Os Diretores podem ser destituídos com ou sem justa causa (ad nutum) pela 
Assembleia Geral de Acionistas, por maioria simples dos votos expressos nessa 
assembleia. Os diretores são elegíveis para reeleição indefinidamente.

  O Conselho de Administração tem poderes para administrar a Adecoagro S.A. e 
gerenciar a realização de nossas operações. Ele é investido dos mais amplos poderes 
para gerenciar os negócios da Empresa e autorizar e/ou realizar todos os atos de 
disposição, gestão e administração abrangidos pelos objetivos da Organização.

  O contrato social da Assembleia Geral de Acionistas também é da competência do 
Conselho de Administração.

Para conhecer a composição de nosso Conselho de Administração, bem como saber 
mais informações sobre as nossas diretrizes e orientações de governança corporativa, 
clique aqui. 
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Nossa estrutura de avaliação e gerenciamento de riscos abrange diferentes áreas e 
processos da Empresa, contemplando riscos de mercado (riscos financeiros, juros, 
câmbio, riscos de crédito e riscos de liquidez), riscos operacionais, riscos regulatórios, 
riscos reputacionais, riscos socioambientais e riscos climáticos.

Para que possamos realizar um monitoramento mais efetivo, temos uma Matriz 
de Riscos Corporativa, onde estão definidos os riscos inerentes ao negócio da 
Companhia. Essa Matriz é reavaliada e atualizada a cada ano, assim como nossa 
exposição aos riscos, de acordo com os respectivos impactos e probabilidades.

Contamos, também, com uma Política de Gerenciamento de Riscos, que orienta em 
relação a transações, contrapartidas, posições, impactos e possibilidades, no que 
tange aos riscos financeiros. 

No dia a dia da gestão de riscos em cada processo da Empresa, a Área de Auditoria e 
Controles Internos atua com essas duas funções de forma complementar, sendo que 
o fluxo começa com a área operacional ou administrativa responsável, que tem foco 
no gerenciamento do processo e na execução dos controles internos para reduzir 
seus riscos. A função de Controles Internos busca “prevenir riscos” e a função de 
Auditoria Interna visa “detectar riscos”. O fluxo, depois, volta para Controles Internos, 
que tem também a atribuição de “responder e tratar os riscos”.

Gestão de riscos
GRI 102-15

Tanto os planos de trabalho de Controles Internos, como da Auditoria Interna, são 
estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Auditoria. Com o advento da pandemia de 
Covid-19, ajustamos nossos controles internos e nossos mecanismos de gestão de 
riscos, tendo em vista os novos cenários de negócios que se desenharam após o início 
da pandemia.

Considerando, também, a evolução e os acontecimentos nos cenários interno 
e externo, passamos a monitorar e analisar, com mais profundidade, os riscos 
climáticos, tendo em vista que as alterações climáticas extremas podem ocasionar 
mudanças bruscas nos ciclos produtivos de commodities agrícolas, por vezes gerando 
choques de oferta, quebras de safra, volatilidade de preços, alteração da qualidade 
e interrupção no abastecimento dos produtos por elas afetados. Nesse contexto, 
a capacidade de produção e entrega dos produtos pode ser afetada, gerando 
dificuldades ou impedimentos do cumprimento de obrigações e contratos. Para 
mitigar esse risco, realizamos acompanhamento diário e planejamos alternativas no 
caso de eventos climáticos extremos.
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Ética e conformidade
GRI-102-17, 103-2, 103-3

Em nosso dia a dia, prezamos a atuação responsável, ética, 
transparente e em conformidade com a nossa essência, os 
nossos Valores e os regulamentos e legislações vigentes.

Para orientar esse posicionamento, temos:

Código de Conduta Corporativo
GRI 406-1

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 ou 
não.

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. 

Para verificação de eventuais casos de discriminação, consulte 
nosso Caderno de Indicadores.
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Carta
Aos cuidados de 

Adecoagro. Comitê de 
Ouvidoria. Endereço: Rua 
Iguatemi, 192, 12º andar, 

São Paulo - SP, Brasil - 
CEP 01451-010

Aplicativo 
específico

Contato Seguro, disponível 
para uso gratuito nas 

plataformas de aplicativos, 
para Android e IOS

Telefone
0800-601-6896

E-mail
canaldedenunciasbrasil@

adecoagro.com 

Site
www.contatoseguro.com.br/

adecoagro 

Canal de Relatos
GRI 102-17

Temos um canal que funciona como uma ouvidoria – Canal de Relatos – e para o 
qual podem ser encaminhadas manifestações, denúncias, sugestões ou situações 
de possíveis desvios e irregularidades relativos às orientações contidas no Código 
de Conduta Corporativo. Lançado em 2018, o canal atende colaboradores e 
colaboradoras próprios, terceiros, pessoas das comunidades, fornecedores, clientes e 
todas as demais partes interessadas..

Para garantir independência de atuação e imparcialidade de funcionamento, esse 
canal é operado por empresa externa contratada para essa função (Contato Seguro). 
Todos os usuários, ao acessar o canal, têm a opção de se identificar ou não. São 
garantidos o anonimato e o sigilo das informações.

Após a triagem inicial, todos os relatos que são passíveis de análise são apresentados 
ao Comitê de Ética e Auditoria, de acordo com a periodicidade desse comitê. Tivemos, 
em 2021, um total de 247 relatos, um aumento de 81% em relação a 2020, nos 
auxiliando significativamente a detectar e prevenir atos contrários às nossas práticas e 
procedimentos. 

As informações são apresentadas compreendendo os seguintes itens: percentual de 
manifestações por canal de recebimento (telefone, site/intranet, aplicativo, e-mail/ 
reunião e carta), temas mais relatados, percentual de manifestações por unidade e 
tipo de conclusão e/ou encaminhamento.

A divulgação do Canal de Relatos ocorre por intermédio dos diversos meios:

  Os endereços de acesso ao site e os telefones constam no nosso Código de 
Conduta Corporativo.

   As formas de acesso também estão divulgadas em nosso Programa de Compliance.
  No nosso jornal interno impresso – Adecoinforma.
  Na intranet corporativa. 
   No aplicativo interno Adecoapp.
  Em murais, que são amplamente divulgados na Empresa.
  Em campanhas diversas, em painéis (outdoors), placas, folders e em rádios, nas 
comunidades em que estamos inseridos.

  No nosso site (www.adecoagro.com). 

Como acessar o 
Canal de Relatos
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Compliance, controles internos e 
anticorrupção
GRI 205-1, 205-2, 205-3, 206-1

Temos um Programa de Compliance, implantado desde 2018 e validado pela Alta 
Administração, que contempla todos os negócios e processos da Companhia. 
Expressa nossa convicção com a integridade nos negócios e nas condutas e a nossa 
preocupação com o tema anticorrupção.

Em nossos negócios, operações e atividades do dia a dia, procuramos, 
continuamente, aperfeiçoar nossos controles internos, nossas ferramentas de 
compliance e nossos processos de trabalho, bem como nossos procedimentos 
jurídicos e de auditoria. Isso ficou ainda mais acentuado após o início da pandemia 
de Covid-19, com os ajustes operacionais e administrativos que tivemos que efetuar. 
Mesmo com a pandemia, não houve interrupção nesses trabalhos, que envolvem 
análise e acompanhamento de projetos e procedimentos em geral, análise de 
contratos, relacionamento com órgãos públicos, normas e sistemas internos, 
investimentos, processos de doações e outras atividades.

LGPD
Em 2021, demos seguimento ao nosso processo de adaptação às premissas da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) brasileira. Contamos com uma estrutura 
específica de segurança da informação e implementamos um comitê sobre LGPD, 
com a participação de várias áreas. Contratamos uma assessoria especializada para 
nos auxiliar com as adequações necessárias. 

Anticorrupção
Com relação ao tema anticorrupção, nosso Código de Conduta Corporativo estabelece 
as diretrizes, responsabilidades, critérios e procedimentos gerais para orientação de 
todos os colaboradores e colaboradoras em relação às leis e práticas anticorrupção. 

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. 

Não tivemos, em 2021, nenhum caso confirmado de corrupção na Companhia. 
Também não houve nenhuma ação jurídica relacionada à corrupção movida contra a 
Organização ou contra nossos colaboradores e colaboradoras.

Adicionalmente, em 2021:

  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, bem como 
receberam capacitação sobre o assunto.

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

Também não tivemos, nos últimos três anos, ações judiciais por concorrência desleal, 
truste e práticas de monopólio.
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Fomos novamente reconhecidos 
com o Selo Mais Integridade
Fomos reconhecidos na edição 2021 do Selo Mais Integridade, 
concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Esse selo tem por objetivo reconhecer e 
valorizar empresas e cooperativas que adotam ações de 
responsabilidade social, sustentabilidade e ética. Para receber 
o selo, a empresa ou cooperativa precisa comprovar que adota 
iniciativas como programa de compliance, código de ética e 
conduta, canais de denúncia efetivos, ações anticorrupção e 
ações com foco em responsabilidade socioambiental, bem 
como que promove treinamentos para melhoria da cultura 
organizacional. 

Esse processo de reconhecimento corporativo está em sua 
quarta edição, e fomos selecionados, também, nas edições 
anteriores.

M
AI

S IN
TEGRIDAD

E

M
IN

ISTÉRIO
 DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECI

M
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O
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COMO CRIAMOS VALOR 
Capital manufaturado | Capital Social e de Relacionamento | Capital Financeiro | 
Capital Intelectual | Capital Humano | Capital Natural

Nosso modelo de negócios
GRI 102-16, 201-1
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Nossa visão é nos tornarmos uma empresa líder 
em alimentos e energia renovável, contribuindo 
para fortalecer a riqueza e o bem-estar geral das 
comunidades em que estamos imersos.

Missão:

Consolidar um modelo de produção sustentável 
para gerar retornos atraentes para nossos 
acionistas, além de garantir a satisfação de nossos 
clientes, o desenvolvimento e a saúde de nossas 
pessoas e a preservação do meio ambiente.

Clique nos ícones para 
acessar as respectivas 
descrições

Comunidades
Investimentos sociais de 
R$ 1,454 milhão

Fornecedores
Gastos de 
R$ 1,011 bilhão

Colaboradores
Pessoas e encargos 
R$ 381 milhões

Governos e 
sociedade
Impostos, taxas e 
contribuições 
R$ 215 milhões

Clientes
42 etanol,
16 açúcar VHP,
02 açúcar orgânico e
840 açúcar mercado doméstico

Capital
financeiro

Capital
intelectual

Capital
humano

Eficiência Confiança Inovação Transparência Segurança Sustentabilidade

Capital
natural

Capital social
e de

relacionamento

Capital
manufaturado

Comunidades
do entorno

DNA Agrícola - Colheita

DNA Agrícola - Cultivo

Biocombustível Alimento

Ecoeficiência Industrial

Valor Gerado
Capitais

Em 2020, a Adecoagro recebeu uma 
classificação MSCI ESG de A.

Declaração de isenção de responsabilidade.

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/Adecoagro_pdf_junio%20(1).pdf


Na geração de valor relativa às nossas atividades, chamamos a atenção também para 
os seguintes pontos:

  A cana-de-açúcar é um cultivo extremamente eficiente na produção de açúcar, 
etanol e energia renovável, com baixa perda de solos, uso de boas práticas e 
tecnologia de ponta, alta produtividade e alta eficiência energética – conversão de 
bagaço de cana, água, energia solar e dióxido de carbono em energia, bem como 
utilização de vinhaça na produção de biogás e biometano.

  Nossos produtos contam com rígido controle de qualidade e nossos processos de 
fabricação são atestados por certificações internacionalmente reconhecidas.

  Temos intensificado as medidas de saúde e segurança, para que nossa Empresa 
tenha locais de trabalho cada vez mais seguros.

  O etanol à base de cana-de-açúcar, em comparação com a gasolina, reduz a 
emissão de gases de efeito estufa (GEE) em até 90% (fonte: UNICA).

  Nossas usinas estão bem qualificadas e classificadas entre as primeiras no ranking 
do Programa RenovaBio, que reconhece a eficiência ambiental do etanol.

  Por intermédio do RenovaBio, comercializamos Créditos de Descarbonização 
(CBios) ao mercado local.

  Criamos valor nas comunidades locais: empregamos cerca de 6.600 colaboradores 
e colaboradoras, geramos também empregos indiretos e contribuímos para 
o desenvolvimento socioeconômico, com iniciativas focadas em educação, 
investimento social e ações de conscientização, além de outras iniciativas.

  Nossa gestão ambiental envolve gerenciamento e cuidados permanentes de 
aspectos como resíduos, emissões atmosféricas, recursos hídricos, biodiversidade 
e prevenção e combate a incêndios.

  Temos uma governança corporativa consolidada e alinhada às melhores práticas 
do mercado.

Em nosso site corporativo, temos uma 
aba sobre “Sustentabilidade”, com mais 
informações e iniciativas ligadas ao assunto.

Acesse em: https://sustainability.adecoagro.
com/pt. 

Em 2021, para enfatizarmos ainda mais 
o nosso posicionamento em prol da 
sustentabilidade e para aprofundarmos 
discussões e iniciativas, constituímos o 
nosso Comitê ESG (ambiental, social e 
governança, em português), que está sendo 
adequadamente estruturado.
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4
Priorização dos temas materiais
Foi realizada a priorização dos temas com base em avaliação estatística 
dos resultados das etapas anteriores. Identificamos três graus de 
importância: temas prioritários, temas de alta relevância e temas de média 
relevância.

Materialidade
GRI-102-43, 102-44, 102-46

Em 2021, não houve alteração em nossos temas materiais ou em nosso processo de 
materialidade. 

Continuam válidos, dessa forma, os nossos temas materiais definidos em 2020, 
quando conduzimos o processo de avaliação de materialidade e determinação 
dos temas materiais, com um grande engajamento das lideranças internas e de 
stakeholders externos.

Sabemos que o estudo de materialidade é um elemento crítico para a construção da 
nossa estratégia de atuação, pois garante o alinhamento entre as nossas práticas e 
as expectativas das partes interessadas, gerando valor compartilhado e contribuindo 
para a promoção da sustentabilidade do ponto de vista da Companhia e da 
sociedade.

No processo que foi conduzido, contamos com o apoio de empresa externa 
especializada em sustentabilidade. Foram contempladas as seguintes etapas:

1
Mapeamento de temas materiais
Foram mapeados os temas materiais relevantes para o setor e as 
megatendências, a partir da análise de mais de 30 documentos nacionais e 
internacionais.

2
Registro e priorização dos 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.

3

Engajamento
Para entendimento dos pontos de vista dos nossos stakeholders sobre 
questões relevantes de ESG, foram conduzidas entrevistas estruturadas 
por telefone ou reuniões virtuais, com públicos externos e internos, e 
pesquisa on-line com os colaboradores e colaboradoras. Em paralelo, 
desenvolvemos pesquisas complementares internas e externas, para 
avaliar objetivos e metas de longo prazo, além de riscos e oportunidades.

5
Validação
A última etapa do processo envolveu a validação da Matriz de 
Materialidade junto às lideranças da Companhia. Também foram definidos 
os limites internos e externos para cada tema material.
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Matriz de materialidade/temas materiais
GRI 102-46, 102-47
Todos os capitais

O principal resultado do nosso processo de avaliação da materialidade foi a definição 
de um conjunto de “questões materiais” estratégicas para a sustentabilidade 
da Adecoagro. Nós mapeamos essas questões materiais em uma matriz de 
materialidade.

Os temas materiais identificados em nossa avaliação de materialidade foram 
categorizados em quatro pilares: Princípios de Governança, Planeta, Pessoas e 
Prosperidade.

Temas materiais, escopo e limites

 Planeta

  Agricultura Sustentável
  Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos
  Estratégia Climática
  Gestão de Recursos Hídricos
  Operações industriais ecoeficientes
  Uso sustentável do solo
  Eficiência energética

 Princípios de Governança

  Conformidade Legal
  Transparência e Relacionamento com as partes 
interessadas

Pessoas

  Saúde e Segurança Ocupacionais
  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

O estudo completo encontra-se disponível em: www.adecoagro.com. 

Pilares Temas prioritários Temas de alta relevância

Princípios de 
Governança

 y Conformidade Legal
 y Transparência e 
Relacionamento com as partes 
interessadas

Planeta

 y Agricultura Sustentável
 y Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos

 y Estratégia Climática

 y Gestão de Recursos Hídricos
 y Operações industriais eco-
eficientes

 y Uso sustentável do solo
 y Eficiência energética

Pessoas
 y Saúde e Segurança 
Ocupacionais

 y Gestão do Capital Humano

 y Relacionamento com as 
comunidades

Prosperidade

 y Rentabilidade e excelência 
Operacional

 y Inovação tecnológica & 
Pesquisa e Desenvolvimento

 y Gestão de Fornecedores

 y Impacto das operações nas 
comunidades locais

 y Desenvolvimento das 
economias locais

 y Qualidade e segurança do 
produto
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Em nossa atuação empresarial, consideramos os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) definidos pela ONU. Estamos desenvolvendo uma agenda 
estratégica de compromissos com a sustentabilidade para 2030, a fim de demonstrar 
nossa contribuição continuada aos ODS.

Sempre é bom lembrar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um 
direcionador global, até 2030, para ações de governos, setor privado, sociedade civil, 
indivíduos e demais partes interessadas, com o intuito de promover progresso em 
um esforço conjunto.

Definimos, na Adecoagro, quais os ODSs prioritários pelos quais temos trabalhado 
para minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos.

Confira na mandala ao lado.

Correlação de nossa 
atuação com os ODS
GRI 102-12
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ODS 2 - Meta 2.4
Cultivamos cana-de-açúcar de maneira eficiente e responsável e produzimos açúcar, 
etanol e energia renovável com baixa perda de solos, uso de tecnologia de ponta, 
alta eficiência e alta eficiência energética. Em nossa operação agrícola, investimos 
continuamente nas melhores práticas e técnicas para o plantio, a colheita e a 
produção, bem como em constante controle da qualidade. 

Alguns pontos de destaque:

  Com foco no uso adequado do solo, temos práticas e técnicas de manejo eficientes 
e sustentáveis, como terraços e taxas de contorno, uso de Mudas Pré-Brotadas 
(MPB), além de rotação de culturas, para obter ganhos de produtividade e garantir 
a preservação do solo. 

  A rotação de culturas insere-se na prática de “colheita em andamento” no Mato 
Grosso do Sul, considerando as propriedades do solo, a topografia e as condições 
climáticas, além da ocorrência de ervas daninhas e pragas. As áreas de cultivo de 
cana-de-açúcar são usadas para a produção intercalada de soja, amendoim, milho 
e leguminosas, o que aumenta a produção de alimento e contribui para o manejo 
sustentável do solo, por meio da adubação “verde”.

  Dispomos de dispositivo/aplicativo específico para análise de áreas de manejo.

  Realizamos controle de pragas, doenças e ervas daninhas priorizando o uso de 
drones e tratores.

  Usamos agricultura de precisão, por meio de  tecnologia de GPS em atividades 
agrícolas, para avaliar e acompanhar, de maneira mais meticulosa, as condições da 
área, do solo e do clima.

  Na aplicação de defensivos agrícolas, utilizamos autopropelidos, máquinas de 
grande porte que proporcionam melhor controle da pulverização. A velocidade 
propicia a aplicação do defensivo agrícola no momento certo e com a máxima 
precisão, obtendo o maior efeito biológico com o mínimo de impacto ambiental. 

  Nas Usinas Angélica (MS) e Ivinhema (MS), a vinhaça é convertida em adubo líquido 
orgânico, que usamos. Esse adubo é registrado e reconhecido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

  Na Usina Monte Alegre (MG), temos produção de açúcar orgânico, que envolve a 
utilização de fertilizantes naturais, com menor impacto ao meio ambiente.

Dessa forma, contribuímos com os objetivos de acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável e 
também contribuímos com a seguintes meta:

2.4. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e 
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a 
produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade 
de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, 
secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a 
qualidade da terra e do solo.

Metas específicas relacionadas aos ODS
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ODS 4 - Meta 4.4
Acreditamos que ações de formação e capacitação contribuem decisivamente para o 
desenvolvimento do ser humano e, por consequência, da sociedade.

Ações de destaque:

  Ação de educação – Projeto Escola Nota 10.

  Em relação à qualificação, temos programas e treinamentos direcionados ao nosso 
time de colaboradores e colaboradoras e também às pessoas das comunidades 
locais. Um exemplo é o Programa Capacitar. 

  Outras iniciativas nessa linha são o Programa Jovens Talentos – Aprendiz – página 
108 e o Programa Jovens Talentos – Engenheiro Jr | Trainee, entre outras. 

Dessa forma, contribuímos com os objetivos de assegurar educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos e todas, bem como com a seguinte meta:

4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, 
para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

ODS 7 - Metas 7.1, 7.2
Pontos de destaque:

  A bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana-de-açúçar que processamos 
é uma fonte de energia elétrica renovável, consumida no Brasil.

  Estamos investindo, também, na produção de biogás e biometano, outras fontes 
de energia sustentáveis.

Dessa forma, estamos contribuindo com o objetivo de assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço acessível de energia para a população e com as 
seguintes metas:

7.1. Até 2030, garantir o acesso universal, confiável, moderno e a preços 
acessíveis a serviços de energia.

7.2. Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis 
na matriz energética global.
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ODS 8 - Metas 8.5 e 8.8
Nossa atuação empresarial contribui para o desenvolvimento das regiões em 
que temos operações, não só gerando empregos mas contribuindo com ações 
de profissionalização, de educação e de conscientização. Somos os maiores 
empregadores nos municípios em que mantemos operações. Para nossos 
colaboradores e colaboradoras, oferecemos condições adequadas e atraentes de 
trabalho.

Pontos de destaque:

  Cumprimos leis e regulamentos trabalhistas. Os salários são pagos de acordo com 
negociação coletiva e gerenciados conforme nossa Política de Remuneração. Não 
há diferença entre o salário básico ganho por mulheres e homens.

  Sobre promoção da diversidade, temos o Multi Programa de Inclusão Adecoagro, 
que engloba diversas iniciativas. Não temos restrições de nenhum tipo (seja de 
raça, cor, gênero, idade ou qualquer outro) para contratações ou encaminhamento 
de carreira.

  Na parte de saúde e segurança no trabalho, mantemos um Comitê Executivo de 
Segurança. Buscamos, continuamente, entender e gerenciar os riscos envolvidos e, 
para a gestão cotidiana, temos Comitê de Segurança em cada unidade, nos níveis 
de diretorias e gerências, além de CIPAs e de uma série de programas e práticas 
de prevenção no Programa Operar Seguro, conscientização e gestão de saúde e 
segurança, incluindo ações de capacitação constantes sobre o assunto.

  Mantemos diálogo aberto e transparente com as comunidades onde atuamos, a 
fim de conhecer melhor suas necessidades e expectativas e estruturar soluções em 
conjunto. Um exemplo é o Projeto Escola Nota 10, já mencionado.

  Temos o Programa Proteger, que orienta e informa os colaboradores e 
colaboradoras e a comunidade sobre os meios de denunciar e combater o abuso 
e a exploração sexual de crianças e adolescentes, a cultura do estupro, a violência 
contra mulheres e o assédio sexual ou moral, bem como apoiar o combate ao 
trabalho infantil.

  Em nossa gestão de fornecedores,  verificamos suas práticas de gestão e operação, 
o atendimento às legislações e os cuidados com o meio ambiente. Não admitimos 
práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório 
e outras práticas contrárias aos nossos princípios e aos direitos humanos.

Dessa forma, contribuímos com as seguintes metas:

8.5. Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todas as mulheres e todos os homens, inclusive para os jovens e as pessoas com 
deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor.

8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, 
em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários.
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ODS 13 -  Metas 13.1 e 13.2
Oferecemos à população um biocombustível, o etanol, que reduz em até 90% a 
emissão de gases de efeito estufa (GEE) em comparação com a gasolina (conforme 
informações da UNICA), e a eletricidade de biomassa, que igualmente é fonte de 
energia limpa e renovável. Estamos trabalhando, também, na produção de biogás e 
biometano, que são, do mesmo modo, fontes de energia sustentáveis.

Desde o início das operações da Adecoagro no Brasil , em 2004, milhões de toneladas 
de carbono deixaram de ser emitidos. A sustentabilidade está em nosso DNA e já 
somos uma referência no desempenho do RenovaBio, programa no qual obtivemos, 
com nossos produtos, as melhores notas de eficiência ambiental e pelo qual 
temos comercializado um número de Créditos de Descarbonização (CBIOs). Assim, 
contribuímos de forma efetiva para a descarbonização no Brasil. 

Com isso, estamos contribuindo com o objetivo de se ter medidas urgentes para 
combater as mudanças climáticas e seus impactos e com as seguintes metas:

13.1. Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos relacionados 
ao clima e às catástrofes naturais em todos os países.

13.2. Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 
planejamentos nacionais.

Também estamos contribuindo com metas assumidas pelo Brasil na área de Energia:

  Aumentar a participação da 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 ampliando 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.
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Correlação temas materiais x ODS
Com relação à correlação entre nossos temas materiais e os ODS, destacamos:

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 Ocupacionais  

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    
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Engajamento com as partes 
interessadas
GRI-102-40, 102-42, 103-2 e 103-3

Cultivamos, em nossas estratégias e em nossos negócios, a interação e o consequente 
engajamento com as partes interessadas, pois entendemos que é de suma 
importância manter o diálogo e o bom relacionamento com os stakeholders. Por 
essa razão, buscamos desenvolver uma relação baseada na cooperação mútua, na 
participação e na 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 
analisadas e gerenciadas, pois mudam ao longo do tempo e reagem aos diversos 
cenários político-econômicos, comerciais, socioambientais e comportamentais.

Partes interessadas internas: colaboradores, 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).

Colaboradores

Entidades sindicais de 
trabalhadores

Acionistas

Governos

Fornecedores

Associações de classe/
setoriais

Financiadores Mídia/imprensa

Clientes

Think tanks 
(Influenciadores)

Comunidades

Organizações não 
governamentais

Órgãos reguladores

Universidades e 
instituições de pesquisa

Em nosso escopo de relacionamento, temos 14 grupos de interesse:
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Identificamos nossos stakeholders com base nos cinco critérios 
propostos pelo padrão AA1000SES:

  Dependência: grupos ou indivíduos que são direta ou 
indiretamente dependentes das atividades, produtos ou serviços da 
organização e que têm desempenho associado, ou que a organização 
é dependente para operar.

  Responsabilidade: grupos ou indivíduos perante os quais 
a organização tem ou, no futuro, pode ter, responsabilidades 
comerciais, operacionais ou éticas/morais.

  Tensão: grupos ou indivíduos que precisam de atenção imediata da 
organização em relação a questões financeiras, econômicas, sociais 
ou ambientais mais amplas.

  Influência: grupos ou indivíduos que podem ter um impacto na 
estratégia ou no processo de decisão.

  Perspectivas diversas: grupos ou indivíduos que trazem novas 
perspectivas para situações específicas ou ajudam a identificar novas 
oportunidades que, de outra forma, passariam despercebidas ou 
não seriam reconhecidas. Tratamos de uma grande variedade de 
assuntos com os nossos stakeholders, entre os quais se destacam os 
levantamentos:

 y Dos temas materiais.
 y Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

mais relevantes para a Adecoagro e para as nossas partes 
interessadas.

 y Da percepção do desempenho de sustentabilidade da Adecoagro 
pelos stakeholders externos, lideranças, clientes, colaboradores e 
colaboradoras.

 y Dos temas prioritários de sustentabilidade para serem 
incorporados na nossa estratégia dos próximos 10 (dez) anos.

Na sequência, listamos os principais tópicos e preocupações levantados.
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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 Ocupacionais       

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 

Registro e priorização dos 
stakeholders
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Gestão agroindustrial
Buscamos atuar, a cada ciclo produtivo, de forma sustentável e responsável. 
Cultivamos cana-de-açúcar de maneira muito eficiente e produzimos açúcar, etanol 
e energia renovável com baixa perda de solos, alta eficiência energética e alta 
produtividade. Em nossa operação agrícola, investimos continuamente nas melhores 
práticas e técnicas para o plantio, a colheita e a produção, bem como em constante 
controle da qualidade.

Uma de nossas maiores fortalezas nas atividades agroindustriais é que mantemos 
uma operação totalmente integrada, com completa sinergia entre as atividades 
agrícolas e industriais e grande proximidade de relacionamento entre as áreas, a 
fim de obtermos, continuamente, o menor custo de produção por litro de etanol 
ou por tonelada de açúcar produzidos, com a máxima eficiência e produtividade 
possíveis. A harmonia entre as operações industrial e agrícola fica evidente com a boa 
comunicação entre as duas macroáreas, por meio do Centro de Operações Agrícola 
(COA), do Centro de Operações Integrado (COPI, na parte industrial) e do Controle de 
Qualidade, responsáveis pelas informações diárias necessárias para operação segura 
e eficiente.

No processo produtivo, trabalhamos com flexibilidade de direcionamento produtivo, 
o que nos permite adequar o mix de produção (açúcar/etanol) a cada ano/safra, 
modulando a operação conforme a demanda, as oportunidades comerciais, as 
condições ou flutuações do mercado e as intercorrências climáticas. 

Buscamos sempre as melhores práticas e 
técnicas
No dia a dia, temos um forte processo de controle de qualidade, que compreende 
todas as etapas agrícolas e industriais. 

Assim, na parte agrícola investimos continuamente nas melhores práticas e técnicas 
para o plantio, a colheita e a produção, compreendendo, entre outras iniciativas:

  Cultura de cobertura de solo contra a erosão.

  Tecnologia para levantamentos planialtimétricos.

  Uso de ferramentas de geotecnologias para realização do processamento e da 
análise de informações de determinada área geográfica.

  Reprocessamento e reutilização de subprodutos do processo produtivo.

  Biofábrica, que nos permite excelência e agilidade no processo, com menor custo 
unitário das Mudas Pré-Brotadas (MPB) e pouca demanda de esforços físicos. 

  Utilização de transplantadora automática de mudas, para melhorar ainda mais a 
mecanização do plantio de MPB, com apoio de sistema robotizado.

  Reforço constante das Boas Práticas de Cultivo de MPB.

  Uso de melhorias tecnológicas, automação e inovações para garantir a evolução 
constante nos processos.

  Aplicação de defensivos agrícolas por meio de autopropelidos – máquinas de 
grande porte –, que asseguram alto rendimento operacional, ganho de qualidade, 
além de melhor controle de pulverização e máxima precisão. Buscamos, sempre, o 
maior efeito biológico com o mínimo de impacto ambiental.

Na colheita, temos uma preocupação contínua com as perdas de cana-de-açúcar na 
lavoura. Mesmo sendo difícil não termos nenhum tipo de perda, fazemos o possível 
para minimizá-las. 

Nossa área com produção orgânica vem crescendo continuamente e aumentou 127% 
desde 2016, quando iniciamos esse tipo de produção.
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Projeto Cana Forte 3D
Continuamos firmes na direção proposta pelo Projeto 

Cana Forte 3D, que é formado por 14 planos de ação que, 

juntos, prometem fazer com que alcancemos o TPH 13 (130 

em ATR e 100 em TCH) até 2024. Todos os planos estão em 

andamento e possuem um guardião e equipes dedicadas. 

Desenvolvemos esse projeto visando ao crescimento 

vertical da lavoura, à redução de custos e à maior 

produtividade para a operação. A iniciativa é uma evolução 

do projeto iniciado em 2013. O nome revela a importância 

das canas fortes e vigorosas que levam à produtividade 3D, 

ou seja, com três dígitos de TCH. 
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Ênfase na economia circular
Nosso modelo de produção, com ênfase na economia circular, prioriza o cuidado 
em todas as etapas da produção, com o dimensionamento das práticas de manejo 
e a conservação do solo e da água nas áreas de plantio da cultura, e com o uso de 
resíduos orgânicos do processamento da cana-de-açúcar para melhorar as condições 
físicas, químicas e biológicas dos solos cultivados, prevenindo a ocorrência de 
processos erosivos que eventualmente possam se iniciar nas áreas de fertirrigação 
e nas vias de acesso, bem como para a produção de outros produtos, como biogás e 
biometano – vide a seguir. Sem contar o bagaço de cana, que é utilizado na produção 
de energia elétrica. Todos os resíduos de nosso processamento de cana-de-açúcar 
são reaproveitados.

Uso de fertilizantes
Todas as aplicações de fertilizantes e defensivos agrícolas são realizadas de acordo 
com as recomendações agronômicas e as legislações vigentes, com respeito às 
dosagens recomendadas de cada produto. O uso de fertilizantes à base de sódio e 
potássio é otimizado, buscando a sustentabilidade econômica e ambiental.

Temos, no entanto, a cada ano, aumentado o uso de adubos orgânicos e/ou minerais, 
o que não substitui totalmente mas diminui a necessidade de utilização de adubos e 
fertilizantes químicos.

Manutenção de equipamentos
Temos um Plano Preventivo Anual de Manutenção, que inclui manutenções preditivas 
e corretivas. Utilizamos o sistema Proman, Gatec e a plataforma SeSuite, esta última 
desenvolvida para gestão de mudanças, análise de falhas e ações para correção das 
mesmas. Esses softwares geram boletins semanais, com divulgação aberta a todos 
os colaboradores e colaboradoras e que servem para medir o desempenho e os 
indicadores da manutenção em geral.

Uso e manejo do solo
Prezamos o uso adequado do solo, com práticas e técnicas de manejo como terraços 
e taxas de contorno, além da rotação de culturas, para obter ganhos de produtividade 
e garantir a preservação do solo. É usada, também, a prática de safra contínua, sem a 
existência de entressafra nas unidades Angélica e Ivinhema no MS.

A utilização de práticas sustentáveis é periodicamente monitorada nas fazendas que 
produzem cana-de-açúcar para a nossa produção, tanto em terras próprias quanto 
em terras parceiras ou de fornecedores. Buscamos alcançar um cultivo cada vez mais 
eficiente, com o uso e o manejo adequados do solo.

Estabelecemos um plano de rotação de culturas em cada uma de nossas unidades, 
considerando as propriedades do solo, a topografia e as condições climáticas, além 
da ocorrência de ervas daninhas e pragas.

Redução do pisoteio
Temos um sistema, denominado Escoamento Superficial Difuso (ESD), que reduz 
o pisoteio das soqueiras e otimiza o rendimento operacional das máquinas. Cabe 
ressaltar que o pisoteio das linhas de cana-de-açúcar ainda é um dos principais 
fatores redutores de produtividade no setor sucroenergético brasileiro.

O sistema elimina o terraceamento e as curvas de nível e planeja adequadamente o 
manejo da enxurrada, o que evita as perdas de solo e proporciona linhas de plantio 
mais regulares e longas, acarretando redução do número de manobras de máquinas 
nos talhões. Ao reduzir as manobras, o sistema ajuda a conservar o solo, diminui o 
pisoteio e otimiza o rendimento em todas as operações, do plantio à colheita.
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A importância dos organominerais
O período que estamos atravessando, com a guerra entre Rússia e 

Ucrânia, encareceu bastante os preços dos fertilizantes, tão importantes 

no cultivo de qualquer cultura. Durante o cultivo da cana-de-açúcar, se 

faz necessário repor as necessidades do solo para manter o equilíbrio 

de nutrientes necessários ao bom desenvolvimento da cultura. Essa 

necessidade do solo é suprida pelos fertilizantes. 

Nesse contexto, os fertilizantes organominerais são uma importante 

alternativa. Eles se dividem em sólidos e líquidos. Constituem, em 

grande parte, fertilizantes de origem orgânica, em que o subproduto 

é extraído no processamento da cana-de-açúcar para a produção 

de açúcar e etanol. Ou seja, são subprodutos da própria indústria 

sucroenergética. E o uso dos organominerais, obviamente, reduz o gasto 

com fertilizantes químicos.

De modo geral, a parte orgânica é rica em água, carbono, nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio e magnésio, além de micronutrientes como 

boro, cobre, manganês, zinco e ferro. Todos esses elementos são 

essenciais no cultivo da cana-de-açúcar. Dessa forma, a parte orgânica 

fornece muito do que o solo necessita. O complemento da necessidade 

do solo é suprido com produtos industrializados convencionais, como 

o fosfato e a ureia, por exemplo, fornecedores de fósforo e nitrogênio, 

respectivamente.

Entre os tipos de fertilizantes organominerais, temos:

• Sólidos: a torta de filtro, como é chamada, é um resíduo da filtração 

mecânica do lodo na fabricação do açúcar e também na do álcool 

direto, quando o caldo é submetido ao tratamento de clarificação. E 

as cinzas de biomassa da cana-de-açúcar são produzidas na queima 

do bagaço de cana-de-açúcar. Esses dois resíduos constituem grande 

parte dos organominerais sólidos.

• Líquidos: temos a vinhaça, que é um subproduto extraído da calda 

na destilação do licor de fermentação do etanol de cana-de-açúcar. 

É um importante componente no volume de diluição no processo 

de fabricação dos organominerais fluidos. Vale ressaltar que nas 

unidades de MS, a vinhaça passa por processo de concentração sendo 

classificada  como adubo líquido orgânico.

Além dos subprodutos sólidos e líquidos da indústria já citados, há 

também um subproduto que adquirimos de fornecedores externos, que 

é a chamada “cama de frango” ou “cama de aviário”. Trata-se de um 

subproduto da produção animal rico em nutrientes para a cultura da 

cana-de-açúcar.
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Inovação, melhoria contínua e avanços 
tecnológicos sempre em pauta

A inovação é um aspecto essencial em nossos negócios e em nossos processos 
produtivos.

Entendemos, por exemplo, que a “Agricultura 4.0” já é uma realidade. Baseada em 
conteúdo digital, em tecnologia de ponta e na busca constante por inovações, já está 
em nosso dia a dia. A agricultura é um dos mercados que mais movem a economia 
do Brasil e aqui na Adecoagro contribuímos para isso. Temos investido de maneira 
permanente nesse caminho. 

Na gestão industrial, a “Indústria 4.0”, com otimização da automação, de processos 
e de sistemas, também já está presente em nossas unidades, com implementos 
tecnológicos, sistemas avançados de monitoramento em tempo real dos processos 
de geração de energia, vapor para evaporação do caldo, fermentação, destilação, 
vibração de equipamentos críticos, análise de trincas por ultrassom, entre outros, 
além de uso de novos equipamentos. 

A inovação é condição fundamental para termos evolução constante, num contexto 
de integração permanente de atividades e processos e, assim, alcançarmos maior 
eficiência e produtividade, com melhorias em processos, metodologias, ferramentas e 
sistemas, além do uso de novas tecnologias.

A cada ano, alocamos recursos para testar, desenvolver e implantar soluções 
inovadoras, que podem ser desenvolvidas internamente ou em associação com 
parceiros ou com outros fornecedores de tecnologia, sistemas, processos e 
automação (temos parcerias para assessoria com empresas renomadas no mercado, 
no que tange à inovação). 

Todas as inovações que são implementadas têm os resultados aferidos, em escala 
piloto, para avaliar sua eficiência em termos de custo-benefício para os negócios. Se 
os resultados ou projeções são favoráveis, definimos uma estratégia de implantação 
em maior escala.

Já contamos, em nossas operações, com um alto grau de automatização e melhoria 
contínua, e podemos salientar alguns pontos:

  Usamos inteligência artificial. 

  Implantamos rede 4G de internet em todas as nossas unidades e áreas no Mato 
Grosso do Sul, incluindo as áreas no campo. Mais informações adiante.

  Temos variedades de mudas (melhoria genética).

  Utilizamos tecnologia de GPS (agricultura de precisão) em atividades agrícolas.

  Dispomos de dispositivo (aplicativo) específico para análise de áreas de manejo, 
para verificar itens como profundidade e tipo de solo, etc.

  Estamos implantando automatização de processos por meio de RPA (Robotic 
Process Automation) – robótica.

  Realizamos controle de pragas, doenças e ervas daninhas priorizando o uso 
de drones e tratores. O controle da broca, por exemplo, é realizado de forma 
integrada com o uso de produtos químicos e biológicos, por meio da liberação de 
vespas – Cotesia flavipes e Trichogramma galloi –, totalmente com o uso de drones, 
que conseguem percorrer grandes áreas em um dia.

  Também utilizamos drones para vistoria e mapeamento aéreo das plantações 
e identificação de pontos de atenção para as atividades no campo. Após a 
observação de algumas áreas com plantas daninhas, as imagens obtidas por 
drones são usadas para confirmar as suspeitas. Comprovado o problema, os 
drones entram novamente em ação para a aplicação de defensivos.

  Usamos plataformas digitais para gerenciamento de culturas e monitoramento on- 
line de equipamentos.

  Reutilizamos resíduos orgânicos.

  Estamos investindo no aperfeiçoamento da produção de biogás e na produção de 
biometano (mais informações adiante).

  Melhoramos nossa biofábrica de MPB – vide a seguir.
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Alguns destaques em 2021:

Melhorias na biofábrica de produção de MPB
Contamos com uma biofábrica de produção de Mudas Pré-Brotadas (MPB), com 
capacidade de produção anual de 28 milhões de mudas. Trata-se de uma tecnologia 
que permite alta taxa de multiplicação vegetativa, o que permite a rápida expansão 
de plantio de novas variedades promissoras de cana-de-açúcar. Tudo com um 
elevado padrão de fitossanidade. 

As mudas são tratadas com solução nutritiva específica, bioestimulantes e agentes 
biológicos, proporcionando aumento de vigor vegetativo, potencial de formação de 
raízes, uniformidade e longevidade do canavial.

Temos métodos exclusivos e inovadores de cultivo protegido, com sistema inteligente 
de controle climático, irrigação, fertirrigação e automação dos principais processos 
de produção, conquistando eficiência e baixo custo de produção. Esta inovação 
contribui muito para o aumento da produtividade das lavouras, redução dos custos 
operacionais e maior volume de mudas oriundas de colmos utilizadas no plantio, 
gerando uma maior oferta de matéria-prima disponível para a indústria.

Com apoio de uma empresa terceirizada parceira, implantamos um laboratório de 
micropropagação de cana-de-açúcar por biorreatores. Esse laboratório enfoca a 
transferência de tecnologia para execução da etapa final do processo produtivo de 
cana-de-açúcar em laboratório, localizado na Unidade Angélica (MS). O potencial 
produtivo é de até 12 milhões de mudas por ano, que serão feitas por meio da 
realização da clonagem de plantas em larga escala.

Esta técnica – cultura de tecidos – consiste no cultivo de estruturas de gemas, em 
condições assépticas e em ambiente controlado. O processo de cultivo e multiplicação 
dos tecidos é complexo mas assertivo, passando por diversos testes. A produção é 
realizada em laboratório, com muita tecnologia. Depois, é transferida para a estufa, 
onde as mudas são cultivadas, rustificadas e destinadas ao plantio nas lavouras.

R e l a t ó r i o  d e  S u s t e n t a b i l i d a d e  2 0 2 1

82 83



A técnica de cultivo vegetal por meio de biorreatores apresenta vantagens, como: 
alta produtividade, redução de custos, aceleração do processo de multiplicação e 
uniformização da produção.

Como parte da transferência de tecnologia deste projeto, cinco colaboradores foram 
treinados na sede da empresa parceira, contextualizando todo o conhecimento 
adquirido na rotina de um laboratório em atividade.

Os principais processos laboratoriais consistem em: corte e limpeza das plantas 
matrizes; conexão do material gerado ao meio de cultura e ao sistema de 
biorreatores; limpeza e esterilização de materiais necessários; e diretrizes necessárias 
para o bom funcionamento da sala de biorreatores.

Contamos também, na fábrica, com uma “máquina de plantação”, que é uma 
máquina de preparo de substrato e enchimento de cartelas, que é, sem dúvidas, mais 
um investimento importante em tecnologia. Com a utilização desse equipamento, 
alinhada a melhorias em processos, conseguimos aumentar nossa Média de Plantio 
por Pessoa (MPP) em cerca de 35%. Isso aconteceu graças ao sistema integrado, 
que engloba desde o preparo de substrato, com controles de hidratação e adição de 
fertilizantes para a homogeneização, por meio de um misturador automatizado, até 
o sistema de enchimento e distribuição de cartelas promovido por esteiras. Ambas as 
etapas são automatizadas.

Além da contribuição para o aumento da produção, o novo equipamento apresenta 
outras vantagens:

  Pré-hidratação das mudas plantadas ainda na esteira, de forma totalmente 
automatizada, promovendo melhores condições para ficarem em bandejas nas 
estufas.

  Substituição da betoneira que era utilizada antes no processo. A betoneira era 
fonte causadora de ruídos e desgastes físicos e oferecia riscos devido à necessidade 
da aplicação de força manual de nossos colaboradores e colaboradoras.

  Condições ergonomicamente corretas aos nossos colaboradores e colaboradoras. 
Com o uso dessa máquina, houve uma evolução em segurança, por meio de 
sistemas de sensores, botões de emergência, partes rodantes protegidas, travas de 
segurança, entre outros benefícios. A segurança é valor fundamental para nós!
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Biogás e biometano
Em 2021, continuamos a nossa produção de biogás a partir da vinhaça concentrada, 
processo que temos expandido gradativamente. A planta de biogás está localizada 
na Unidade Ivinhema (MS). O biogás é utilizado, principalmente, para aquecimento 
de água das caldeiras em nosso processo de cogeração de energia. E, mais do 
que continuar a produção, a expandimos. A partir do segundo semestre de 2021, 
implantamos mudanças no processo de automação e obtivemos um acréscimo 
constante de 30% na produção de biogás.

Do biogás, passaremos a fabricar biometano comprimido, que utilizaremos em 
veículos e caminhões de nossa frota, que serão adaptados para gás natural veicular 
(GNV).

A iniciativa contou com o apoio do Projeto GEF Biogás Brasil, com o qual firmamos 
acordo de cooperação técnica. Esse projeto foi implementado pela Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), da ONU, e liderado, no 
país, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para desenvolvimento de 
metodologia para assegurar a produção constante de biogás a partir da vinhaça 
concentrada. O projeto visa promover ações de desenvolvimento do mercado de 
biogás e seus subprodutos no Brasil, a fim de ampliar as oportunidades de produção.

Em dezembro de 2021, recebemos autorização do Instituto Totum para a emissão 
e comercialização de Certificados de Gás Natural Renovável (GAS-REC). A lógica é 
parecida à dos I-RECs, que asseguram que cada megawatt-hora gerado é proveniente 
de uma fonte de energia renovável. No caso do GAS-REC, a fonte é o biogás produzido 
a partir da vinhaça concentrada. O certificado garante o rastreamento do energético 
gerado e distribuído em usinas pelo país, chegando até o ponto de consumo.

Nossa planta de biogás foi a primeira unidade do Brasil a ser certificada no 
Programa de Certificação de Gás Natural Renovável. Esse programa realiza o 
sistema de rastreamento por meio de entradas e saídas, e assegura que não 
existe dupla contagem (nem duplo beneficiário) do atributo ambiental do biogás 
ou biometano. Assim, nossa planta de biogás passou a ser a primeira unidade do 
Brasil a poder emitir e comercializar Certificados GAS-REC, para indústrias que 
desejarem descarbonizar sua produção com o uso de gás natural renovável, o biogás. 
Realizamos nossa primeira operação de venda desses certificados no início de 2022.

Vale destacar, ainda, que o biometano, ao substituir o diesel, também agrega 
impactos positivos em custos e em benefício ambiental. Reduz um item relevante 
de custo das usinas e ainda retira ou minimiza uma das mais importantes fontes 
de emissões de carbono da atividade. Além disso, está em consonância com 
compromisso estabelecido na COP 26, no que se refere à redução da emissão de 
metano.

A capacidade instalada em Ivinhema já nos permite que 5% da vinhaça resultante 
da destilação do etanol em Mato Grosso do Sul sejam utilizadas para a produção de 
biogás. Nosso intuito é ir aumentando gradativamente esse percentual de utilização 
de vinhaça para a produção de biogás e, consequentemente, do biometano. Com a 
purificação e compressão desse gás, a planta já conseguiria produzir, em um ano, 
biometano suficiente para substituir o consumo de 1,4 milhão de litros de diesel 
numa safra. Pelo preço do combustível em Mato Grosso do Sul em agosto e setembro 
de 2021, quando foi calculada essa estimativa, isso resultaria em uma economia de 
mais de R$ 6 milhões.

Por fim, estamos, ainda, com um projeto de produção de “hidrogênio verde” 
(descarbonizado), igualmente a partir do biogás. Esse tipo de elemento, que pode 
funcionar como combustível “limpo”, tem potencial para reduzir a pegada de carbono 
de funções críticas, como transporte e atividades industriais.
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Conectividade e monitoramento em tempo real 
no campo
Contamos com uma rede 4G de internet em todas as nossas unidades e áreas 
no Mato Grosso do Sul, incluindo as áreas no campo, o que nos permite realizar 
monitoramento em tempo real das operações.

A rede de conectividade cobre cerca de um milhão de hectares, atendendo todos 
os nossos canaviais e as áreas industriais, interligando pessoas, processos e 
equipamentos, além de abranger cidades do Mato Grosso do Sul, beneficiando as 
comunidades.

Ou seja, o desafio de interligar em tempo real nossas equipes e equipamentos 
no campo abriu a oportunidade de desenharmos uma parceria muito maior, que 
agregou outras soluções nessa mesma rede, já que a infraestrutura instalada conecta 
também em torno de 200 mil pessoas dos municípios de Ivinhema, Angélica, Nova 
Andradina, Deodápolis, Glória de Dourados, Novo Horizonte do Sul, Jateí e Naviraí, 
bem como o Distrito Amandina (em Ivinhema) e o Distrito Ipezal (em Angélica), no 
Mato Grosso do Sul.

Além disso, a integração, em tempo real, entre os equipamentos e o nosso Centro de 
Operações Agrícolas (COA) proporciona agilidade na tomada de decisão, aumentando 
a eficiência e a sustentabilidade dos processos, que ganham celeridade com a 
redução de deslocamento das equipes de campo. O COA está conectado a todas as 
frentes de colheita (colhedoras, transbordo e caminhões canavieiros) e também com 
tablets e celulares com aplicativos de apontamento agrícola e segurança perimetral, o 
que possibilita a visualização da operação on-line por meio da rede. 
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NOSSO DESEMPENHO 
Capital manufaturado | Capital Social e de Relacionamento | Capital Financeiro | 
Capital Intelectual | Capital Humano | Capital Natural

Lançamos nosso programa de excelência
Em linha com o nosso direcionamento de melhoria contínua e evolução permanente, 
lançamos, em 2021, o Adeco+ Excelência Adecoagro, o nosso programa de excelência.

O pano de fundo é que inovar, melhorar, aperfeiçoar e expandir limites é 
fundamental para que toda a Empresa caminhe a passos largos na busca da 
excelência. Esta deve ser uma meta de todos na Adecoagro, sempre. 

Assim, o objetivo de nosso programa de excelência é implantar uma cultura forte de 
busca por resultados cada vez melhores para a Companhia, para as áreas e para cada 
um dos colaboradores e colaboradoras, implementando metodologias e ferramentas 
para que todos possam fazer seu trabalho de forma ainda melhor, assegurando as 
entregas e os resultados. Com o Adeco +, queremos integrar o nosso time na jornada 
da melhoria contínua. 

A implantação do programa começou no início de 2021, de forma piloto, em algumas 
áreas, e está sendo estendido gradativamente a todas as áreas da Empresa – Agrícola, 
Indústria, Comercial e Administração. Nesse programa, contamos com apoio de 
consultoria especializada, que trabalha com a metodologia Lean, que é uma filosofia 
de gestão que tem o intuito de melhorar a experiência do cliente e a eficiência, por 
meio de um processo de melhoria contínua.

Com a metodologia Lean, poderemos realmente criar uma cultura de melhoria 
contínua, com mudança de pensamento, trabalho em equipe e busca por eficiência 
nos processos.

Benefícios esperados
Adotar esse programa nos ajudará a garantir processos mais conectados e simples, 
além de uma comunicação mais fluida entre áreas e processos, por meio da visão 
de geração de valor para os “clientes internos”. Além disso, há espaço para o 
protagonismo de todos os colaboradores e colaboradoras, pois utilizamos a inovação, 
o trabalho colaborativo, a redução do retrabalho e a oportunidade de modificar ou 
criar processos que podem ser bons para a Empresa e para todos. Isso também 
contribui para a qualidade de vida, pois com processos reorganizados há também 
melhora na gestão de tempo, por exemplo.

Andamento do projeto
É uma jornada com um começo bem definido, mas sem ponto final. O programa 
começou em 2021 e seguirá nos próximos dois anos, em todas as áreas, 
implementando a visão de melhoria contínua.

Em todas as áreas, progressivamente, os processos estão tendo suas etapas 
mapeadas, com a identificação das melhorias necessárias e os fluxos que devem ser 
estabelecidos, além de geração de matrizes de versatilidade, capacitação das equipes 
e monitoramento de indicadores e métricas.

Todas as nossas iniciativas relacionadas à excelência estão no guarda-chuva do 
Adeco+ Excelência Adecoagro.
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Gente & Gestão
GRI 103-2, 103-3

Novo direcionamento em gestão de 
pessoas
No ano de 2021, a estratégia de nossa atuação empresarial continuou mirando em 
dois pontos principais: a saúde e a segurança dos colaboradores e colaboradoras e a 
continuidade do negócio. Em ambos os pilares, as pessoas são a base fundamental. 
Entendemos que as pessoas estão no centro de nosso negócio.

Contamos com equipes diferenciadas, compostas por profissionais altamente 
qualificados e comprometidos, sob a liderança de gestores que inspiram, motivam e 
geram compromissos para alcançarmos objetivos em um ambiente de confiança e 
colaboração.

No que tange ao gerenciamento de informações, processos, ferramentas e 
atendimento às pessoas, a implantação do nosso sistema de gestão integrada de RH 
(ERP RH Senior) foi estendida a toda a Organização em 2021. 

Mas a grande mudança em gestão de pessoas, em 2021, foi outra. Muito mais 
profunda, fruto de uma intensa reflexão e de redefinição de papeis e estratégias. 
Nossa área de gestão de pessoas passou a se chamar Gente & Gestão. Bem mais do 
que uma mudança de nomenclatura, significa um novo direcionamento, em que as 
pessoas estão no centro do negócio, entendendo que as pessoas não são “recurso”, o 
que está mais em linha com as nossas crenças e nossa essência corporativa.

Em função desse redirecionamento, estamos, gradativamente, também 
reorganizando nossas estruturas de recursos humanos e gestão de pessoas, que 
incorporou os conceitos de centro de expertise e centro de serviços, incluindo as 
áreas de: Operações, Gestão de Terceiros e Remuneração; DHO e Comunicação; 
Saúde e Bem-Estar, Diversidade e Cidadania Corporativa; e Segurança do Trabalho e 
Meio Ambiente.

Esse novo nome tem um racional que o sustenta. No logo, o caractere & representa 
uma pessoa. Para que isso ficasse ainda mais claro, inserimos um círculo acima, para 
completar o corpo do conceito estilizado. O & perpassa as duas palavras e mostra a 
integração e a conjunção de Gente e Gestão.

O propósito é auxiliar as pessoas a serem o que desejam, a seguirem a trilha que 
elas desejam,  respeitando a essência e os valores de cada um, aliados aos valores 
da Companhia. Querem crescer? Querem permanecer em suas posições? Ok... Os 
ajudaremos a serem os melhores nisto!

Por que Gente & Gestão:

  Integração da gestão de gente e do modelo de gestão de resultados e processos: 
Pessoas no centro do negócio.

  Pessoas significam gente, talento humano, e não recurso.

  Cuidar de gente em todas as esferas e propiciar que a Empresa concilie o foco na 
excelência operacional com a cultura de inovação, permitindo que a Companhia 
cresça em novos negócios ao mesmo tempo que protege suas atividades 
principais.

  Atender a demanda do negócio, catalisar o que existe de melhor na Organização e 
engajar os colaboradores e colaboradoras na direção estratégica. E mais, ter uma 
atuação condizente com a cultura desejada de maior excelência em processos e 
gestão. Maior excelência operacional mas sem abandonarmos nossas fortalezas, 
como simplicidade, agilidade, flexibilidade, brilho nos olhos e orgulho de pertencer.

  “RH” atuando de forma estratégica. Participar de modo impactante e decisivo nas 
metas, nos planejamentos e nos resultados da Organização.

  Resultados com e por meio das pessoas. Foco nas fortalezas das pessoas. 
Diversidade. Essência.

  Empresa como um sistema vivo, em que cada colaborador e colaboradora é 
essencial para o sucesso. Objetivos da Empresa e da nossa gente conciliados.
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Pesquisa de Engajamento
Entre junho e julho de 2021, realizamos Pesquisa de Engajamento, em processo 
piloto (apenas com algumas áreas), como um teste do instrumento e do questionário, 
a fim de começarmos a mensurar como está a percepção dos colaboradores e 
colaboradoras quanto ao engajamento e ao clima no ambiente de trabalho. A lógica 
é: se a performance dos colaboradores e colaboradoras é a combinação de seus 
talentos individuais com engajamento, logo a melhor forma de maximizar o talento é 
garantir que estejam engajados.

Trata-se de uma pesquisa de opinião que permite medir a percepção dos 
colaboradores e colaboradoras, suas interações e conexões com o ambiente de 
trabalho e tudo o mais que molda a sua jornada dentro da Organização. É um grande 
passo para entender o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado na 
Empresa, para melhorar o clima interno, impulsionar a produtividade e aumentar a 
felicidade dos colaboradores e colaboradoras.

A pesquisa abrangeu 56 afirmações e mais cinco questões abertas (dissertativas) 
ou com alternativas, contemplando oito dimensões determinantes de um local de 
trabalho próspero:

  Cultura de integridade

  Agilidade organizacional

  Liderança responsável

  Ambiente de trabalho saudável

  Recompensa justa

  Carreiras atrativas

  Indivíduos prósperos

  Engajamento

Pela metodologia da pesquisa, os colaboradores e colaboradoras podiam, em cada 
afirmação, discordar totalmente, discordar, nem discordar/nem concordar, concordar 
e concordar totalmente.

Os resultados foram avaliados por meio do Índice de Favorabilidade – percentual 
que as notas favoráveis representam no total de notas válidas. Esses resultados 
foram utilizados, principalmente, para balizar percepções, necessidades e demandas, 
visando calibrar processos e iniciativas a serem desenvolvidos para essa nova fase de 
gestão de pessoas, em Gente & Gestão.

A Pesquisa de Engajamento será realizada em 2022, para a Companhia em geral, ou 
seja, em todas as áreas.
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Total de colaboradores e colaboradoras
GRI 102-7, 102-8, 102-41

Fechamos o ano de 2021 com 6.593 colaboradores e colaboradoras, sendo 5.599 
homens e 994 mulheres.  

No Caderno de Indicadores, encontram-se as tabelas completas de:

  Número de colaboradores e colaboradoras por tipo de contrato de trabalho e 
gênero.

  Número de colaboradores e colaboradoras por tipo de contrato de trabalho e 
região.

  Número de colaboradores e colaboradoras por tipo de emprego e gênero.

É importante salientar também que 100% dos nossos colaboradores e 
colaboradoras na Adecoagro Brasil são cobertos por Acordos Coletivos de 
Trabalho.

Recrutamento e seleção
As atividades e os processos de recrutamento e seleção passaram a ficar 
centralizados em nosso sistema de gestão integrada de RH (ERP RH Senior). Não há 
mais uso de currículos impressos, seja nos processos internos ou externos, o que 
propicia mais praticidade e, também, contribui com o meio ambiente. 

Em nosso site, além de poderem se inscrever para as vagas no acesso por meio 
do Portal de CV na aba “Faça parte” (https://www.adecoagro.com/pt/sumate), os 
candidatos e candidatas também podem conhecer as competências essenciais que 
buscamos e prezamos, decisivas no processo de avaliação de profissionais internos 
e externos. Além disso, todas as nossas vagas são abertas a candidatos e candidatas 
com e sem deficiência.

Acolher - Programa de Integração de 
novos colaboradores e colaboradoras
Em 2021, implantamos um novo conceito de recepção e acolhimento 
para novos colaboradores e colaboradoras, revitalizando o processo de 
integração. Trata-se do Programa Acolher, que, como o nome diz, busca 
criar realmente uma atmosfera de acolhimento e acompanhamento 
para os profissionais que estão iniciando na Adecoagro, gerando uma 
experiência positiva inesquecível para todos.

O programa contempla ações para os colaboradores e colaboradoras 
que estão entrando na Organização desde antes de sua chegada, e 
depois nos primeiros dias, primeira semana, 15 dias, 30 dias, 60 dias e 
até 90 dias na área.

As ações do programa compreendem, entre outras, chatbot, vídeos, 
e-learnings, kit de boas-vindas, treinamentos presenciais, assinatura 
de documentos, entrega de uniformes e EPIs, treinamentos específicos, 
reuniões, quizzes, jogos, acompanhamentos, visitas, podcasts, 
avaliações e pesquisa de satisfação.
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Remuneração e benefícios
GRI 202-1

No que diz respeito à remuneração, cumprimos as leis e os regulamentos aplicáveis 
que regem o salário mínimo local. Os salários são pagos de acordo com a negociação 
coletiva, sem diferença entre o salário ganho por mulheres e homens.

Oferecemos condições atraentes de emprego e para reter nossos talentos. Buscamos 
recompensar distintamente colaboradores e colaboradoras que tenham desempenho 
diferenciado e que sejam profissionais qualificados e engajados.

Temos uma Política de Remuneração que define claramente os critérios para o 
gerenciamento de cargos e salários dos colaboradores e colaboradoras, buscando 
consistência interna e alinhamento com o mercado de trabalho.

Oferecemos benefícios de qualidade, equilibrando necessidades dos colaboradores 
e colaboradoras e investimento da Empresa. Estamos alinhados com as melhores 
práticas de mercado, para promover atração e retenção de colaboradores e 
colaboradoras e propiciar melhoria da qualidade de vida, com benefícios como: 
Assistência Médica, Assistência Odontológica, Assistência Farmacêutica, Restaurante, 
Cartão Alimentação, Cartão Refeição, Transporte, Estacionamento, Veículo 
Corporativo, Seguro de Vida, Seguro de Vida Complementar e Brinde de Natal.

Nesse período de pandemia, tivemos uma dedicação ainda maior no monitoramento 
dos indicadores técnicos, principalmente dos benefícios de Assistência Médica e 
Assistência Odontológica. Dessa forma, conseguimos atuar em sintonia mais fina 
com nossos fornecedores, para atender todas as demandas de internações e exames 
específicos nessa fase. 

Gestão de desempenho e carreira
GRI 103-2, 103-3

Podemos destacar:

Avaliação de desempenho 
O ciclo de desempenho é uma ferramenta importante na gestão de pessoas, 
pois auxilia os líderes e as equipes ao longo do ano, dando clareza dos desafios e 
possibilitando o acompanhamento dos resultados.

Nosso processo de avaliação de desempenho tem como público-alvo quase 700 
gestores e em breve será estendido para os profissionais sem cargo de gestão e 
envolverá as seguintes etapas:

  Reunião entre avaliado e avaliador (gestor), para alinhamento de expectativas, 
metas e competências que sustentarão os resultados.

  Monitoramento, com feedback constante. 

  Após um ano, os colaboradores e colaboradoras realizam a autoavaliação e 
o gestor avalia cada um de sua equipe para, juntos, na reunião de consenso, 
conversar sobre a percepção de cada uma das partes e concluir a avaliação.

  Feedback e elaboração do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual).

É importante reforçar que o processo de avaliação de desempenho leva em 
consideração nosso Modelo de Competências, que visa auxiliar as equipes e as 
lideranças a compreenderem quais conhecimentos, habilidades e atitudes são 
importantes em um profissional para que possa alcançar e até superar os objetivos 
de negócios.

R e l a t ó r i o  d e  S u s t e n t a b i l i d a d e  2 0 2 1

98 99



COMPETÊNCIAS ADECOAGRO

Adaptabilidade
Compreende e monitora as próprias emoções, adaptando-se rapidamente às 
mudanças para minimizar os impactos em seu desempenho e/ou relacionamentos. 
Enfrenta situações adversas, gerencia conflitos e obstáculos de forma construtiva, 
mantendo o equilíbrio em situações de tensão e pressão.

Aprendizagem contínua
Demonstra proatividade na aprendizagem contínua, a fim de aprimorar seu 
desempenho e aprender novos conceitos. Busca situações desafiadoras, com o 
objetivo de promover saltos de aprendizagem, explorando todas as oportunidades de 
melhoria e desempenho na Adecoagro.

Atitude empreendedora
Gera ideias e identifica novas oportunidades de ação, questionando metodologias 
convencionais e desafiando-se a buscar soluções diferentes. Efetua melhorias 
concretas, utilizando inovação e criatividade, apresentando propostas para criar ou 
apoiar maneiras mais efetivas e eficientes de realizar um trabalho, aprimorando o 
desempenho da área e da própria Adecoagro.

Comprometimento organizacional
Demonstra engajamento e disponibilidade para atender as solicitações da Adecoagro. 
Trabalha com entusiasmo, responsabilidade e sensos de urgência e de “dono”, 
direcionando suas ações para a obtenção dos objetivos e metas da Empresa.

Excelência operacional
Planeja, implementa ações e monitora prazos, qualidade, recursos e custos. Utiliza 
conhecimento específico, metodologias e ferramentas para fazer bem e melhor o seu 
trabalho e assegurar a entrega e os resultados para a Adecoagro.

Trabalho em equipe
Relaciona-se de forma harmônica e desenvolve ações em parceria e por meio da 
construção de alianças, trabalhando colaborativamente. Compartilha informações, 
conhecimentos e experiências em prol de um ambiente agradável, produtivo e de 
confiança, para identificar oportunidades e viabilizar os melhores resultados para a 
Adecoagro.

Liderança
Lidera pelo exemplo, favorece um ambiente aberto e estimulante, que respeita as 
diferenças, inspira e motiva as pessoas a se desenvolverem e a darem o melhor de 
si. Direciona a equipe para a Visão, Valores e metas da Adecoagro, valorizando as 
pessoas e sua entrega, promovendo uma cultura de alto desempenho.

Visão e gestão da estratégia
Compreende o direcionamento estratégico definido pela Adecoagro e aloca tempo, 
recursos e pessoas garantindo que todos na equipe compreendam a estratégia e as 
implicações para o seu desempenho. Desenvolve um plano de negócios com base na 
análise de oportunidades, riscos e ameaças, para posicionar a Empresa no futuro e 
garantir o alcance de metas e objetivos propostos.
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Também no âmbito do processo de avaliação e carreira, consolidamos, em 2021, a 
implementação da Avaliação 360°, agora para coordenadores, supervisores, gerentes, 
diretores e VPs. Em 2022 estenderemos o escopo da avaliação para as lideranças, 
compreendendo desta forma, 100% dos profissionais com nível de gestão. Trata-
se de um tipo de avaliação que propicia um feedback mais efetivo de líderes, pares 
e liderados a quem está sendo avaliado, voltada para identificar e analisar qual a 
percepção que as pessoas ao redor de um profissional têm dele. Ou seja, nessa 
modalidade o gestor recebe a avaliação de seu chefe imediato, do seu time, dos seus 
pares e interfaces internos e também faz a autoavaliação. 

Combinada com a autoavaliação da pessoa, é um processo que fornece uma visão 
de 360 ° do seu desempenho e da sua entrega. Os resultados indicam seus pontos 
fortes e as oportunidades de desenvolvimento. São avaliadas nesse processo, 
principalmente, as nossas oito competências e os respectivos comportamentos 
observáveis atrelados.

A Avaliação 360º é bastante adequada para situar o colaborador ou a colaboradora 
com relação à percepção das pessoas ao seu redor e às competências desejadas pela 
Empresa. Os resultados analíticos são sigilosos, de modo que o colaborador ou a 
colaboradora avaliado(a) tem acesso apenas ao resultado final da avaliação. Com esse 
resultado, o profissional pode guiar melhor o seu próprio desenvolvimento, perceber 
em quais pontos ele pode e deve melhorar e, ao mesmo tempo, corresponder 
plenamente às nossas expectativas.
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Gestão de carreira
Nossos processos de gestão de carreira fundamentam-se, especialmente, no Talent 
Pool, plano de sucessão que tem por objetivo identificar o potencial de crescimento e/
ou evolução na carreira de cada gestor e analistas sêniores. Esse plano de sucessão 
garante uma oferta de candidatos com os perfis corretos dentro da Companhia antes 
até que uma vaga apareça. Ao mesmo tempo, permite uma rápida identificação dos 
melhores candidatos logo que a vaga aparece.

Com isso, garantimos a sucessão para posições-chave, identificamos potenciais e 
asseguramos a disponibilidade de líderes que atendam as demandas atuais e futuras 
da Empresa. Esse plano de sucessão é realizado por meio de reuniões com o grupo 
de gestores com até dois níveis hierárquicos acima do grupo avaliado e outros 
convidados de áreas interfaces – chamado Comitê de Talent Pool.

Plano de transição de carreira
Para apoiar os coordenadores e supervisores em seu processo de encarreiramento, 
temos o Plano de Transição de Carreira. Com isso, todos os coordenadores 
destacados nos quadrantes de promoção do sistema Talent Pool podem participar de 
processos de seleção internos para vagas no nível de supervisão. E os supervisores 
também podem participar de movimentações laterais e verticais. 

O plano é uma forma de estruturar e preparar os colaboradores e colaboradoras 
que assumirão as novas posições de supervisão e gerência com ações robustas 
de capacitação e desenvolvimento que agilizam a adaptação do profissional aos 
novos desafios e responsabilidades, envolvendo coaching, mentoria, diálogo com 
áreas de interface, leituras dirigidas, acesso à plataforma gameficada Engage, com 
acompanhamento e direcionamento constante da área de Gente & Gestão.

As responsabilidades de quem quer seguir para o nível de gestão são: ser 
protagonista de sua trilha de desenvolvimento, assumindo o compromisso pela sua 
própria aprendizagem; ser participativo, proativo e curioso; cumprir seu plano de 
capacitação; e se engajar completamente nos novos desafios.

Em 2021, foram trabalhados 18 planos de transição de carreira para o nível de 
supervisão e gerência estruturados e acompanhados pela Área de Gente & Gestão.
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Desenvolvimento e capacitação
GRI 103-2, 103-3, 404-1, 404-2

Em 2021, nossas atividades de treinamento e capacitação funcionaram de forma 
híbrida, ou seja, em parte de maneira presencial e em parte on-line, com maior 
participação do formato on-line, sem prejuízo para a retenção da informação e 
aprendizagem, com grande adaptabilidade.

Continuamos investindo fortemente na formação e na capacitação de pessoas, 
apoiando a construção de times. O foco continua sendo na formação e na 
requalificação dos colaboradores e colaboradoras para os desafios atuais e futuros 
da Companhia, reforçando o conceito de que as pessoas estão no centro do nosso 
negócio. Investir em nossos colaboradores e colaboradoras é investir no futuro da 
Adecoagro e na melhoria contínua de nossos processos e atividades.

Em 2021, investimos cerca de 4 milhões em ações de treinamento e desenvolvimento 
dos colaboradores e colaboradoras da Adecoagro no Brasil. Uma novidade é que, 
além dos treinamentos e das capacitações nos padrões em que já trabalhamos, 
implantamos, também, salas de ensino à distância nas 3 plantas operacionais.

Para saber sobre a quantidade de horas e média de horas de treinamento, consulte 
nosso Caderno de Indicadores.

Com relação aos principais programas de treinamento e capacitação, podemos 
destacar:

Programa Capacitar
Forma novos profissionais e requalifica os atuais colaboradores e colaboradoras para 
diversas posições, de acordo com a demanda da empresa, especialmente as que 
estão relacionadas à mecanização agrícola, incluindo suporte técnico, manutenção de 
máquinas e equipamentos e projetos específicos. São cursos para formar Operador 
de Colhedora, Mecânico de Manutenção Automotiva, Motorista Canavieiro, entre 
outros. Desde 2020, o programa passou a contemplar, também, a operação industrial. 
Adicionalmente, efetuamos um trabalho de avaliação e mapeamento de gaps na Área 
de Tratamento de Caldo, nas Usinas Angélica (MS) e Ivinhema (MS).

Nos programas de formação, temos colaboradores e colaboradoras que se inscrevem 
para as vagas, passam por um processo seletivo, são promovidos e ficam full time no 
curso de formação para a nova vaga. Também abrimos o processo para profissionais 
externos. Na parte de requalificação, o Capacitar participa ativamente, inclusive, de 
projetos especiais nas diferentes áreas da operação, visando aumentar produtividade 
e qualidade, reduzir perdas, testar máquinas novas, implementar novas tecnologias, 
etc.

No ano de 2021, foram formadas cerca de 720 pessoas e requalificados cerca de 880 
colaboradores e colaboradoras, com 85900 horas de formação e requalificação.
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Projeto Operador Autônomo
O projeto define ações autorizadas para que o Operador tenha autonomia para fazer 
pequenos ajustes e manutenções na sua máquina, deixando as ações mais complexas 
para o mecânico. Trabalhamos mais fortemente a independência e autonomia do 
operador. Depois da capacitação, temos 5 meses de acompanhamento e outras 
ações para mudança de modelo mental com implementação prática dos conceitos 
adquiridos: é o desafio Operador Autônomo. Para isso, disponibilizamos ferramentas 
para garantir agilidade, qualidade e segurança. A expectativa desse projeto é reduzir 
o índice de falhas operacionais, cultivar o senso de dono, aumentar a eficiência 
do colaborador no item hora x homem, reduzir o tempo médio de manutenção, 
aumentar o número de horas produtivas das máquinas agrícolas e contribuir 
para conservação dos equipamentos agrícolas. Em 2021, foram capacitados 477 
colaboradores e colaboradoras.

Programa Jovens Talentos – Aprendiz
Além de capacitar adolescentes das regiões onde estamos inseridos, o programa 
também forma um banco de profissionais para necessidades futuras da empresa. Em 
parceria com o Senai, são oferecidos os cursos de Assistente Administrativo, Mecânico 
e Eletricista de Manutenção Industrial e Mecânico e Eletricista de Manutenção 
Automotiva.  Em 2021, tivemos 71 jovens aprendizes.

Programa Jovens Talentos – Engenheiro Jr. 
Este programa busca atrair, desenvolver e reter jovens profissionais para ocupar 
cargos estratégicos dentro da Adecoagro. Em março de 2018, contratamos 14 jovens, 
para as áreas agrícolas e industriais. O programa teve duração de um ano. Em abril 
de 2019, todos foram efetivados como engenheiro pleno.  Em 2020, dessa turma, 
cinco ex-Jovens Talentos passaram a ocupar a posição de supervisor de um processo 
operacional, ligados diretamente ao gerente. O programa foi realizado nas Usinas 
Angélica (MS) e Ivinhema (MS). Uma nova turma foi selecionada para início em 
outubro  de 2021, para as Usinas Angélica (MS), Ivinhema (MS) e Monte Alegre (MG).

O programa aprovou cinco Jovens Talentos na Usina Monte Alegre (MG) e 17 para 
as usinas Angélica e Ivinhema, no Mato Grosso do Sul. Os novos colaboradores 
e colaboradoras participaram do nosso novo processo de integração, o Acolher. 
Foram dois dias de atividades e aprendizados, para conhecerem melhor a Empresa 
e entender detalhes dos processos de trabalho. Também estão participando de uma 
trilha de desenvolvimento e capacitação que foi especialmente traçada para eles, bem 
como do projeto de melhoria definido e que será apresentado em novembro de 2022.

“O projeto Engenheiro Jr. é uma grande porta de entrada na Companhia, onde são 
recrutados jovens profissionais que buscam se desafiar e contribuir para os nossos 
processos produtivos. O desenvolvimento e suporte oferecido pela Empresa permitem 
que o aprendizado seja rapidamente aprofundado, que os valores da Companhia se 
integrem à nossa rotina e que nos sintamos parte do negócio. Começar a trajetória em um 
programa de talentos como este é extremamente importante e agregador para a formação 
do profissional, onde vê-se na prática a aplicação de conceitos das mais diversas áreas e 
também entende-se como é a realidade produtiva.”

Ana Flavia Alves Oliveira – supervisora de destilaria (engenheira jr da turma de 
2018)
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Programa Geração de Líderes
Voltado para gestores em todos os níveis, com o objetivo de debater temas 
relacionados à alta performance na gestão de pessoas e reforçar os conceitos de 
liderança da Adecoagro, apresentando novas ferramentas para uma liderança eficaz, 
além de promover a integração entre os participantes, que podem compartilhar 
experiências de suas equipes. Em 2021, foram mais de 1.400 participações de 
colaboradores e colaboradoras.

Líder Trainee
Programa desenvolvido para identificar perfis compatíveis ou próximos ao 
definido para os líderes das operações agrícolas, industriais e administrativas, 
das Usinas Angélica (MS) e Ivinhema (MS), contribuindo para o crescimento da 
empresa e suprindo a demanda de novos líderes. Os profissionais passam por uma 
trilha de desenvolvimento de mais de três meses, com temas diversos que vão 
instrumentalizá-los para assumir a nova posição com excelência e com postura, 
atitudes, comportamentos e performance “acima da linha”.  

Para este programa, abrimos inscrições internas e externas. Os atuais colaboradores 
e colaboradoras inscritos passam pelo mesmo processo seletivo definido para os 
candidatos externos. 

Em 2021, tivemos três turmas de líderes trainees, com 74 participantes que se 
formaram em meados do ano. E, em novembro, iniciamos o programa na Usina 
Monte Alegre com 20 novos líderes trainees que iniciaram os estudos para comporem 
nosso time e trilharem ou continuarem trilhando uma carreira de sucesso na 
Empresa. Nesta unidade a capacitação teve carga horária de mais de 700 horas.

Esses líderes atuam principalmente na Área Agrícola, nas mais variadas atividades, 
como fertirrigação, colheita, mão-de-obra, tratos culturais, entre outros, bem como 
em funções de armazenagem, envaze da fábrica de álcool em gel e assim por diante. 
Também cabe salientar que a maioria dos candidatos é escolhida em processo 
interno, mas há também alguns que vêm de processo externo.

Coordenador Trainee
Visa à formação de profissionais para a posição de coordenação em áreas 
administrativas, agrícolas e industriais. O público-alvo para este programa são 
líderes destacados no processo Talent Pool e, eventualmente, profissionais externos, 
quando não há colaboradores e colaboradoras com o perfil exigido que podem ser 
promovidos. Todos participam de um processo seletivo e, se aprovados, participam 
full time da trilha de desenvolvimento. Em 2021, foram formados 13 novos 
coordenadores e coordenadoras, que assumiram suas equipes em 20 de dezembro. 
A capacitação tem carga horária de 336 horas. Já são mais de 60 coordenadores e 
coordenadoras formados no programa.
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Programa de Desenvolvimento de coordenadores
Implantamos, em 2021, o Programa de Desenvolvimento de Coordenadores, com 
o propósito de preparar profissionais para assumirem mais e novos desafios como 
líderes de pessoas e de resultados.

A estratégia de capacitação inclui: ações de treinamento em gestão de pessoas, 
processos e resultados; ações de comunicação e engajamento; livros para suporte; 
desenvolvimento de projeto para problemas reais; coaching técnico de projetos; 
apresentação dos projeto para a banca; avaliação 360° e mentoria para suporte.

Assim, em outubro de 2021 iniciamos a primeira turma, com o desenvolvimento de 
157 coordenadores e coordenadoras. Essa turma foi concluída em março de 2022. 

Esse programa contou com aulas on-line de temas relacionados à liderança, como: 
papel do líder; desenvolvimento de pessoas; feedback; ferramentas de qualidade; 
criatividade e inovação; gestão de projetos; administração de conflitos; negociação; 
planejamento do trabalho; e como vender ideias em apresentações. Além disso, 
tivemos sessões de mentoria, coaching de projetos e leituras dirigidas.

Outras capacitações
Tivemos, ainda:

  Bolsas de estudo:  concedemos subsídio para incremento da escolaridade, por 
meio de um procedimento específico que define critérios, elegibilidade e regras. Em 
2021, tivemos 106 bolsistas, nas categorias graduação, pós-graduação/MBA, cursos 
técnicos e idioma Inglês.

  Capacitações relacionadas a temas de Saúde e Segurança, Meio Ambiente, 
Qualidade de Vida e Responsabilidade Social.

  Outras capacitações técnicas, além do Programa Capacitar.

  Campanhas diversas de sensibilização, sobre temas variados.

  Biblioteca Adecoagro, com acervo disponível nas áreas de vivência, nas Unidades 
Angélica (MS) e Ivinhema (MS).

Plataforma Gameficada Engage
Plataforma imersiva de capacitação. Realizamos games com os temas 
Autodesenvolvimento, Life Long Learning, Planejamento do Trabalho, Código de 
Conduta Corporativo, entre outros. A trilha de capacitação de 90 dias do Programa 
Acolher foi desenvolvida nesta plataforma com vídeos, e-learning, quizzes, podcasts 
etc.  Em 2021, foram 654 gestores contemplados, com quase 800 horas de 
capacitação total.
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Comunicação e engajamento internos 
GRI 103-2, 103-3 

Em 2021, nossa estrutura de comunicação interna foi ainda mais importante e 
decisiva nos processos de informação, mobilização e engajamento dos colaboradores 
e colaboradoras. Consolidou-se a ferramenta de comunicação interna on-line – 
aplicativo Adecoapp (rede social interna) –, que tem sido fundamental para levar 
informações a todos mais rapidamente, especialmente no período de pandemia, além 
de gerar reflexão. 

Com esse aplicativo, conseguimos minimizar distâncias, otimizar o diálogo entre 
diferentes áreas e unidades, divulgar informações e novidades de forma ágil e 
acessível e aumentar a sensação de “pertencimento”. 

Mantemos, também, outros veículos de comunicação interna, como jornal 
interno Adecoinforma em formato digital, murais, display de mesa de restaurante e 
comunicados e materiais diversos. E, como novidade, lançamos, em junho/2021, o 
“Portal do Colaborador” (vide box). 

Por fim, não podemos deixar de mencionar o nosso site corporativo (www.
adecoagro.com), que também traz notícias, novidades, informações sobre projetos 
e iniciativas, além de informações institucionais e normativas, que são igualmente 
importantes para os colaboradores e colaboradoras. 

Portal do Colaborador 
Com a finalidade de estreitar ainda mais a comunicação com 
nossos colaboradores e colaboradoras, disponibilizamos, desde 
junho de 2021, o “Portal do Colaborador”, que reúne informações 
e dados que podem ser acessados de forma direta, prática e 
intuitiva, facilitando processos administrativos.  
Nessa nova plataforma web, é possível encontrar funcionalidades 
como: 
• Recibo de férias. 
• Demonstrativo de pagamento (holerite), que inclusive pode ser 

impresso. O demonstrativo pode ser visualizado mesmo antes do 
pagamento ser liberado pela Empresa. 

• Consulta de vagas disponíveis. 
• Cadastro de currículo para processo de seleção interna. 

Novo Portal do Gestor
Em fevereiro de 2021, lançamos o novo Portal do Gestor, 
para todas as nossas unidades. É uma ferramenta que facilita 
e aumenta a eficiência da gestão das equipes, com várias 
informações importantes na palma da mão. No portal, os gestores 
podem consultar uma imensa gama de dados, como histórico 
de férias, anotações de ocorrências, afastamentos, histórico 
de cursos, status de processos de recrutamento, seleção e 
contratação, entre outras informações.

Safra de ideias 
Em 2022, teremos o início do “Safra de Ideias”, canal específico 
do Adecoapp para recebimento de ideias de colaboradores e 
colaboradoras. Por meio desse canal, poderão ser cadastradas 
ideias e sugestões de melhorias, projetos e implementações, 
que serão analisadas em comitê e, conforme o caso, podem ser 
implementadas.  

A cada ideia apresentada, serão atribuídos pontos ao colaborador 
ou à colaboradora  que, num determinado momento, poderão 
trocá-los por brindes.
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Qualidade de vida 
GRI 103-2, 103-3 

Temos como premissa básica, a garantia da qualidade de vida e o bem-estar de 
nossos colaboradores e colaboradoras. Nosso “Pra Você! Programa de Qualidade 
de Vida da Adecoagro” continuou a todo vapor. A iniciativa, que tem por objetivo 
fortalecer na nossa cultura o cuidado com a saúde e o bem-estar do colaborador 
ou colaboradora e de sua família, de forma que as ações desenvolvidas na Empresa 
promovam mais qualidade de vida no trabalho, contribuindo para um ambiente 
saudável e seguro.

São quatro frentes contempladas no programa: 

Em 2021, o foco de atuação da nossa equipe de Qualidade de Vida continuou  
fortemente voltado para as ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19, com 
atendimentos realizados de maneira presencial, por teleatendimento e com apoio de 
outros recursos tecnológicos. 

Com diversos colaboradores e colaboradoras atuando em home office, o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional foi ainda mais importante. Temos um guia para 
se trabalhar em home office, com dicas diversas para cada um trabalhar no “seu 
cantinho” com assertividade, produtividade, bem-estar e aprendizagem contínua. 
Pesquisas e discussões sobre o assunto têm sido feitas, e temos inclusive um grupo 
de trabalho específico relativo ao tema.   

Nesse contexto, outro tema que tem sido bastante discutido é a saúde mental, 
principalmente com o agravamento da pandemia e o aumento do isolamento 
das pessoas. Com isso, aumentou também a utilização da telemedicina. Temos 
procurado evoluir em todas essas análises e discussões. 

Por conta até de todo esse panorama relativo à Covid-19, nosso Programa de 
Atendimento ao Colaborador e à Colaboradora teve um aumento expressivo 
no número de atendimentos. Foram 20.288 atendimentos no ano de 2.021, um 
crescimento de 82% em relação ao ano anterior. Os atendimentos são sigilosos 
e ocorrem por meio da procura espontânea e de encaminhamentos. Em cada 
atendimento, são realizados escuta ativa e construção de soluções em conjunto, 
sendo que cada plano de ação é individualizado, de acordo com a demanda 
apresentada, e prevê uso de recursos internos e externos e registro em sistema 
restrito à equipe técnica. O atendimento é realizado pelas analistas de Saúde e Bem-
Estar. 

Prevenir – campanhas de prevenção (exemplo: hipertensão arterial, 
diabetes, HPV, saúde mental, prevenção ao câncer de mama e próstata, 
etc.), campanhas de vacinação contra a gripe e a Covid-19, combate 
ao uso/abuso de álcool e outras drogas e estímulo à alimentação 
saudável. 

Refletir – ações de comunicação e celebração. 

Cuidar – compreende atendimento geral (Programa de Atendimento 
ao Colaborador e à Colaboradora), monitoramento de colaboradores e 
colaboradoras com patologias crônicas, atendimento via telemedicina 
e orientações às gestantes. 

Exercitar – ginástica laboral e ginástica laboral on-line para 
colaboradores e colaboradoras em home office, incentivo à prática de 
atividade física, áreas de vivência e outras ações de ergonomia. 
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Mas tivemos também, no ano, várias outras ações, entre as quais podemos destacar: 

  Realizamos diversas campanhas de conscientização por meio dos canais de 
comunicação interna, abrangendo ações de prevenção à hipertensão, à diabetes e 
ao colesterol, combate ao uso/abuso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas,  
incentivo à alimentação saudável e ênfase no autocuidado. 

  Foi conduzido, na Unidade Monte Alegre (MG) o projeto piloto Ciclos, em parceria 
com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), tendo como público-
alvo os 27 colaboradores e colaboradoras que estavam aposentados. O objetivo 
foi trazer reflexão sobre a importância de se preparar para uma nova fase como a 
aposentadoria. 

  Na parte de ginástica laboral, houve capacitações on-line e presenciais dos 
Agentes de Qualidade de Vida, com a missão de multiplicar em suas áreas a 
prática da ginástica. Tivemos também a atuação do plantão ergonômico aos 
colaboradores e colaboradoras em home office, para orientações e esclarecimento 
de dúvidas. 

  Campanha de Vacinação contra Gripe, com o objetivo de reduzir a circulação 
do vírus da gripe. Anualmente, realizamos a vacinação dos nossos colaboradores 
e colaboradoras. Em 2021, vacinamos 4.403 colaboradores e colaboradoras, em 
torno de 70% do quadro total. 

Campanhas preventivas e de conscientização 
Ainda como parte do escopo do “Pra Você! Programa de Qualidade de Vida da 
Adecoagro”, temos um calendário de ações de prevenção e de conscientização, 
que são conduzidas ao longo ano. As campanhas envolvem estímulo à reflexão 
e ao cuidado, por intermédio de comunicados internos, posts, além de webinars 
e podcasts com especialistas e incentivo à realização de consultas e exames 
preventivos, conforme o caso. 

Dentre as campanhas no ano, podemos sublinhar: 

  Janeiro Branco: chamando a atenção para a importância da saúde mental. 

  Março Lilás: sobre a prevenção de câncer de colo de útero. 

  Agosto Lilás: conscientização sobre o enfrentamento à violência doméstica e 
familiar contra a mulher. 

  Setembro Amarelo: para reforçar sobre a importância do bem-estar emocional e da 
prevenção ao suicídio. 

  Outubro Rosa e Novembro Azul: para enfatizar que, por meio do conhecimento 
e do autocuidado, podemos contribuir com nossa saúde e nosso bem-estar, com 
ênfase, aqui, no câncer da mama e no câncer de próstata. 

  Novembro Laranja: conscientização sobre a importância da audição para a 
comunicação humana, para a socialização e para a prevenção de acidentes. 

  Dezembro Laranja: campanha de conscientização sobre o câncer de pele, o tumor 
de maior incidência no Brasil. 
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Reconhecimento ao nosso programa 
de qualidade de vida 
Nossos esforços em favor da qualidade de vida têm sido 

reconhecidos. Fomos escolhidos como “Empresa Prata” no 

Prêmio Nacional de Qualidade de Vida (PNQV), tendo como 

destaque o nosso Programa de Qualidade de Vida “Pra Você!”. 

Entre as 16  empresas selecionadas, fomos a única do setor 

sucroenergético a ser premiada. 

Os fundamentos de excelência da gestão considerados na 

avaliação das empresas foram: conhecimento do cliente e 

do mercado, responsabilidade social, liderança e constância 

de propósitos, visão de futuro, orientação por processos 

e informações, valorização das pessoas, geração de valor, 

pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura da 

inovação e desenvolvimento de parcerias. 

Um sucesso! Esse prêmio reforça nossas ações com 

colaboradores e colaboradoras que focam na busca do 

autocuidado, da melhoria da qualidade de vida e construção de 

uma empresa cada dia melhor para se trabalhar. 
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Diversidade e inclusão 
GRI 103-2, 103-3, 405-2 

Acreditamos na importância de um mundo diverso e mais inclusivo, e isso se reflete 
em nossas iniciativas e diretrizes de contratação e desenvolvimento de nossos 
colaboradores e colaboradoras e na interação com nossos stakeholders e com a 
sociedade em geral.  

Não fazemos distinção de gênero, cor, raça, orientação sexual, idade, opção religiosa 
ou pensamento, estimulamos a diversidade de ideias e conhecimentos. 

No nosso processo evolutivo a favor das iniciativas de promoção da diversidade e 
inclusão, em janeiro de 2022 criamos a nossa Área de Diversidade, para darmos ainda 
mais foco e avançarmos nas discussões e na busca de encaminhamentos referentes 
aos temas de diversidade e inclusão na Companhia. 

Em nossos esforços em prol da valorização e promoção das ações de diversidade 
e inclusão, contamos com o Multi Programa de Inclusão Adecoagro. O objetivo 
principal é manter um ambiente de trabalho que esteja preparado para os desafios 
do mundo atual e que seja, ao mesmo tempo, motivador e inspirador, buscando 
constantemente propiciar oportunidades de desenvolvimento e crescimento de 
forma igualitária, a fim de que a diversidade prospere em nossas atividades e em 
nossas operações, contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), com os temas ESG e com os direitos humanos. 

O Multi Programa de Inclusão Adecoagro abrange cinco pilares: 

  Pessoas com deficiência: no intuito de atrair, reter e desenvolver pessoas com 
deficiência física, visual, auditiva, intelectual e psicossocial. 

  Equidade de gênero: para avançar na apropriação, por toda a Empresa, de 
conceitos, princípios e valores relacionados à equidade de gênero, buscando a 
ampliação do número de mulheres em nossas operações, por meio de ações 
afirmativas que promovam igualdade de oportunidades, respeito, proteção contra 
violências e empoderamento das mulheres, além de desenvolver nossa liderança 
para lidar melhor com as diferenças e romper os vieses inconscientes. Desde 2019, 
somos signatários dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), da ONU 
Mulheres, com ênfase na equidade de gênero nas unidades do Brasil. Também 
estamos alinhados com o ODS 5 - Igualdade de Gênero. 

  Gerações e experiências: para promover o equilíbrio entre as gerações e 
experiências e criar estratégias concretas de gestão do conhecimento. 

  LGBTQIA+: propiciar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo, livre de 
discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, com oportunidades 
igualitárias. 

  Raça e etnia: ter ações estruturantes para que a população negra possa ter mais 
empregabilidade e oportunidades de desenvolvimento.
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Em 2021, demos especial atenção à atração de mais pessoas com deficiência 
para as nossas operações e à ampliação do número de mulheres em nossas 
equipes, promovendo ações de sensibilização para lidar melhor com as diferenças.  

Assim, em parceria com uma consultoria especializada, realizamos no ano seis grupos 
focais, com 114 participantes de diferentes perfis de colaboradores e colaboradoras, 
sendo grupos mistos (mulheres e homens), grupos exclusivos de mulheres, grupos de 
diferentes localidades e formação de grupos de líderes mulheres e líderes homens, a 
fim de ampliar a compreensão das barreiras existentes para a promoção da equidade 
de gênero na Empresa e gerar insights sobre temas prioritários para a capacitação em 
vieses inconscientes com a liderança, além de levantar e discutir possíveis soluções 
para o negócio avançar nessa pauta. 

Ainda no pilar de equidade de gênero, no mês de março de 2021 intensificamos 
ações em celebração ao mês da mulher, uma reflexão sobre a luta histórica por 
direitos e oportunidades das mulheres. Foram publicados depoimentos de “mulheres 
inspiradoras”, que relataram sobre sua trajetória profissional.  

Como reconhecimento ao trabalho que desenvolvemos nesse pilar, fomos agraciados 
com o Selo Social “Empresa Amiga da Mulher”, concedido pela Subsecretaria de 
Estado de Políticas Públicas para Mulheres do Mato Grosso do Sul. Entre os objetivos 
deste selo, podemos destacar a promoção da igualdade de oportunidades, o reforço 
ao respeito, a proteção relativa a todas as formas de violência e o empoderamento 
das mulheres. 

No que tange às pessoas com deficiência, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 
capacitamos as nossas equipes de Gente & Gestão para contribuírem com a inclusão 
de pessoas com deficiência, a partir do apoio de uma consultoria especializada. 
Também reforçamos o uso de um selo para identificação de vagas para pessoas com 
deficiência, realizamos reuniões com o Programa de Reabilitação Profissional do INSS 
e entramos em contato com instituições que atuam com esse público, para divulgação 
das oportunidades. 
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Saúde ocupacional e segurança do 
trabalho 
GRI 103-2, 103-3, GRI 403-9, 403-10 

Para estarmos alinhados com um dos nossos principais valores, estamos sempre 
implementando ações de saúde e segurança do trabalho, abordando os mais diversos 
aspectos e compreendendo todas as áreas e unidades da Companhia. 

Contamos com a Política de Saúde e Segurança da Adecoagro, assim como os 
programas legais de saúde e segurança no trabalho, através dos quais promovemos 
a educação, o desenvolvimento e o treinamento contínuos de nossos colaboradores 
e colaboradoras nesses temas, além de uma série de ações de prevenção e 
conscientização. 

Em 2021, podemos destacar também: 

  Com o agravamento da pandemia de Covid-19 em 2021, nossas estruturas e 
práticas de saúde ocupacional e segurança do trabalho foram crescentemente 
demandadas, o que exigiu muita atenção e reforço de processos. A equipe de 
Saúde Ocupacional trabalhou com muita atenção e preventivamente na realização 
de rastreamento ativo contra a disseminação da Covid-19, na avaliação e no 
acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados.

  Todos os protocolos de biossegurança e de prevenção que haviam sido definidos 
em 2020 foram mantidos e aperfeiçoados, no que foi necessário, em 2021, 
reforçando a nossa preocupação em prevenir e cuidar.  

  Para avaliação e definição de estratégias de saúde e segurança do trabalho, 
mantivemos o Comitê Executivo de Segurança, composto por diretores e gerentes 
das áreas administrativas, agrícolas e industriais. Também seguimos mantendo na 
estrutura de Governança de SSTMA, os Comitês de Segurança conduzidos pelos 
diretores e gerentes das áreas operacionais, focados em promoverem a melhoria 
contínua das condições de trabalho e desenvolvimento do comportamento seguro.

  Buscamos, continuamente, reconhecer, analisar e controlar os diversos fatores 
naturais, tecnológicos e humanos que possam gerar riscos para a saúde e 
a segurança em nossas atividades, a fim de minimizá-los cada vez mais. Por 
isso, periodicamente, verificamos os riscos associados a cada atividade, 
incluindo comportamentos inseguros exibidos por nossos colaboradores e 
colaboradoras. Nosso objetivo é o zero acidente através da sustentabilidade 
do comportamento seguro, com o Programa Operar Seguro (mais informações 
adiante). Com base nisso, efetuamos várias ações para eliminar ou minimizar os 
riscos existentes em nossas operações e para continuarmos seguindo em direção 
às nossas metas, equilibrando proteção e produção. 
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E sempre visando a conscientização e sensibilização de nossos 
colaboradores (diretos e indiretos), diversas campanhas e 
ações de comunicação foram realizadas ao longo do ano de 
2021, dentre as quais podemos destacar:

  Programas de Proteção Respiratória e de Conservação 
Auditiva. Importâncias, conceitos, objetivos, ações e 
aplicação no dia a dia;

  Reestruturação das brigadas de emergência com novo 
membros e recursos;

  A importância de realização dos Diálogos de SSTMA na 
consolidação do comportamento seguro no trabalho;

  Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes no Trabalho  
CANPAT, em referência ao movimento Abril Verde;

  Maio Amarelo: mês dedicado a reflexão e ações voltadas a 
segurança no trânsito;

  Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e 
Meio Ambiente  SIPATMA Integrada com o tema Caça ao 
Risco;

  Campanha de prevenção e combate a incêndios em 
cobertura vegetal;

  Prevenção à surdez e ao zumbido;

  Segurança nas intervenções em máquinas e equipamentos;

  Proteção da mãos: riscos, medidas de controle e cuidado 
ativo;

  Programa Cabine Segura, visando maior segurança em 
nossas operações de transporte.
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Regras de Ouro de Saúde e Segurança 
Como mais uma ação focada em reduzir drasticamente a exposição das pessoas a 
acidentes, lesões sérias e até fatalidades, criamos em 2021 as 10 Regras de Ouro de 
Saúde e Segurança. Mais do que novas normas corporativas, essas regras constituem 
um alerta para que mudemos a forma de trabalhar, pensando sempre na saúde e 
segurança.  As regras são: 

REGRA 5 – TRABALHO A QUENTE 
Nunca realizar atividade a quente em área classificada sem a 
medição prévia da atmosfera explosiva e sem a avaliação qualitativa 
de poeira ou materiais combustíveis em áreas controladas (lavouras 
de cana-de-açúcar, pátios de bagaço e armazéns de açúcar) durante 
toda execução da atividade. 

REGRA 10 – ÁREAS CLASSIFICADAS/CONTROLADAS 
Nunca fumar ou utilizar equipamento que possa gerar centelhas em 
áreas classificadas e controladas. 

REGRA 1 – PETE
Nunca realizar trabalhos que requeiram a Permissão de Entrada e de 
Trabalho Especial (PETE) sem a emissão da mesma.

REGRA 6 – AUTORIZAÇÃO 
Nunca executar uma atividade sem estar devidamente treinado, 
qualificado, habilitado, capacitado e autorizado, devendo o 
colaborador ou colaboradora exercer o seu direito de recusa caso 
não se enquadre nas condições mencionadas. 

REGRA 2 – ENERGIAS PERIGOSAS 
Nunca realizar intervenções em máquinas ou equipamentos sem 
adotar medidas de controle que garantam energia zero das fontes 
de energia (mecânicas, elétricas, químicas, de radiação, pneumáticas, 
hidráulicas e de pressão). 

REGRA 7 – EPIs 
Nunca realizar atividades com riscos de alto potencial que possam 
causar lesões incapacitantes ou fatalidades, sem o uso de EPIs. 

REGRA 3 – TRABALHO EM ALTURA 
Nunca executar qualquer atividade, em altura superior a dois 
metros, sem utilizar dispositivos de segurança contra queda e estar 
com o cinto de segurança devidamente ancorado. 

REGRA 8 – POSICIONAMENTO SEGURO 
Nunca se posicionar debaixo de cargas suspensas, bem como 
debaixo de caminhões, implementos ou máquinas agrícolas, nestes 
últimos, exceto para intervenção ou inspeção, com aplicação do 
bloqueio requerido. 

REGRA 4 – ESPAÇO CONFINADO 
Nunca realizar atividade em espaço confinado sem monitoramento 
da atmosfera ambiente, liberação do supervisor do espaço 
confinado, presença do vigia e demais medidas de proteção 
estabelecidas na PETE. 

REGRA 9 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
Nunca remover proteção de partes móveis e/ou desabilitar 
dispositivos de segurança  sem prévia solicitação (Ordem de Serviço) 
e autorização formal da liderança. 

Também foram implementados, de maneira complementar, procedimentos de 
gestão de consequências, que contemplam aplicação de medidas disciplinares com 
o objetivo de corrigir desvios comportamentais de colaboradores e colaboradoras, 
aumentar o nível de disciplina operacional e, consequentemente, contribuir para a 
redução de incidentes e de perdas.  

Todas as áreas receberam uma placa com o “Termômetro das Regras de Ouro”. 
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Saúde ocupacional 
A fim de darmos ainda mais foco nas questões de saúde na 
Companhia, tratando-as de maneira mais amplificada, nas novas 
estruturas de Gente & Gestão as atividades de saúde ocupacional, 
saúde assistencial e Programas de Qualidade de Vida passaram 
a estar integradas no guarda-chuva do processo de Saúde e Bem-
Estar. Buscamos ter uma abordagem mais abrangente, estratégica 
e holística sobre esses temas e queremos potencializar os níveis de 
engajamento e autocuidado. 

Mesmo num cenário desafiador de recrudescimento da pandemia, 
considerando todos os protocolos sanitários e de biossegurança 
estabelecidos, mantivemos as ações estabelecidas em nosso 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, 
como parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas no 
campo da saúde dos colaboradores e colaboradoras. Os processos 
de saúde ocupacional foram reforçados, para que uma atenção e um 
cuidado especial pudessem ser dados ao monitoramento e à  tratativa 
de casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19.

Também é importante salientar que, conforme exigido pelas leis 
brasileiras, aplicamos, a cada ano, o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, compreendendo riscos físicos, químicos 
e biológicos. O objetivo desse programa é a preservação da saúde 
e da integridade dos colaboradores e colaboradoras, por meio da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle 
da ocorrência de riscos ambientais. As ações do PPRA são 
desenvolvidas no âmbito de cada unidade, com a participação 
de todos os colaboradores e colaboradoras. Sua abrangência 
e sua profundidade dependem das características dos riscos 
e das necessidades de controles.
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Segurança do trabalho 
GRI 403-9 

A preocupação com a segurança está presente em todas as ações do cotidiano e em 
todas as atividades. Nossas unidades possuem Comitês de Segurança, compostos por 
níveis de supervisão, gerência e diretoria. Esses comitês realizam reuniões mensais. 
Com o advento da pandemia, as reuniões dos comitês de segurança passaram a ser 
realizadas de forma on-line e/ou híbridas, permitindo a continuidade das análises e 
deliberações sem comprometer a saúde das pessoas e o andamento dos trabalhos. 
Num segundo momento, com o avanço da vacinação, as atividades presenciais têm 
sido retomadas, em parte. 

Além dos Comitês de Segurança, as unidades mantêm Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes (CIPAs), compostas por colaboradores e colaboradoras 
de todos os níveis da Organização, que representam colaboradores/colaboradoras 
e empregador em bases iguais. As CIPAs têm por objetivo desenvolver, em conjunto 
com o setor de SSTMA, uma série de atividades visando à prevenção de acidentes 
e doenças ocupacionais, por meio da conscientização e sensibilização em diversas 
ações, como: campanhas, realização da SIPATMA, informativos internos, blitz de 
segurança, inspeções, abordagens comportamentais (Programa OPA – Observe, Pense 
e Aja), entre outras. 

Em sinergia com o procedimento gerencial corporativo que estabelece as diretrizes 
para a gestão de incidentes, cuja operacionalização fica a cargo das áreas de 
Saúde e Segurança do Trabalho, dos representantes das CIPAs, dos colaboradores 
e dos gestores das áreas em geral, todos os incidentes (acidentes, quase acidentes 
e doenças ocupacionais) ocorridos são objeto de investigação e análise por uma 
equipe multidisciplinar. Após a identificação das causas (diretas e indiretas), são 
estabelecidas e implementadas ações preventivas, a fim de se prevenir recorrências. 

Em abril de 2021, tivemos a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (CANPAT), ação de conscientização realizada em conjunto com o 
movimento Abril Verde, com foco no cuidado ativo com a saúde, segurança do 
trabalho e riscos socioambientais.  

Entre os dias 18 e 31 de outubro, realizamos uma nova edição da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente – SIPATMA Integrada. 
Nessa edição, abordamos o tema “Caça ao risco – siga as dicas e garanta o seu maior 
tesouro: a vida”, de forma divertida, por meio de um jogo de cartas e um mapa, em 
que os colaboradores e colaboradoras reforçaram os conceitos de perigos e riscos. A 
partir de experiências e iniciativas, fizemos com que o conteúdo fosse absorvido na 
prática, a fim de que todos pudessem incorporar a percepção e o controle dos riscos 
em qualquer atividade que forem realizar no dia a dia, seja na Empresa, na rua ou em 
casa.  

Realizamos, periodicamente, inspeções, auditorias internas e auditorias externas, 
sempre direcionadas à garantia do cumprimento dos procedimentos e das instruções 
de trabalho, assim como ao atendimento pleno dos requisitos legais aplicáveis. Com 
base nos resultados das inspeções e auditorias realizadas, são estabelecidos planos 
de ações monitorados até a sua conclusão.

R e l a t ó r i o  d e  S u s t e n t a b i l i d a d e  2 0 2 1

134 135



Programa Operar Seguro 
Em nossa permanente preocupação e vigilância com relação à segurança em nosso 
ambiente de trabalho, o Programa Operar Seguro continua a todo vapor, assim 
como nosso foco em alcançar uma operação cada vez mais segura e o objetivo de 
“zero acidente”. 

No âmbito do programa, iniciado em 2019, renovamos por mais dois anos o 
contrato de consultoria com a DSS+ que, na terceira fase do programa, nos auxiliará 
na consolidação das ferramentas e de novos procedimentos, bem como no 
aprimoramento dos comitês de segurança e no desenvolvimento dos coordenadores 
e lideres, consolidando um visão prevencionista em todos níveis. 

A ênfase é em medidas preventivas, de conscientização e comportamentais, nas 
operações agrícolas, industriais e administrativas. O foco é reduzirmos as taxas de 
frequência de acidentes de trabalho, chegarmos a “zero acidente”, fortalecermos a 
proteção de pessoas, ativos e processos e, principalmente, termos, em todos os 
colaboradores e colaboradoras, uma mentalidade de operar com segurança, 
com novas atitudes e comportamentos. A maior mudança, sem dúvida, está na 
cabeça e na consciência de cada um. 

Com o apoio desse programa, podemos potencializar a aplicação das melhores 
metodologias e ferramentas de gestão de riscos (técnicos e comportamentais) para os 
colaboradores e colaboradoras, de modo que a importância da saúde e da segurança 
passe a se integrar ao seu estilo de vida, seja no trabalho, em casa, no trânsito ou 
no lazer. Queremos, assim, fortalecer um trabalho de transformação cultural, com a 
sedimentação de uma cultura de saúde e segurança que esteja introjetada no dia a 
dia das atividades e dos negócios. 

Programa OPA 
Contamos também com o nosso programa de observação comportamental, o OPA 
– Observe, Pense e Aja, para uso do colaborador ou colaboradora sempre que 
se deparar com um comportamento ou condição insegura. Com o OPA, passamos 
a atuar de forma preventiva sobre os desvios comportamentais, a partir de uma 
metodologia de abordagem que visa sensibilizar o colaborador ou colaboradora 
quanto ao risco do comportamento inseguro, levando-o(a) a refletir sobre as possíveis 
consequências e a importância de manter-se seguro no trabalho.  

Índice de Práticas Seguras - IPS 
Para avaliação de eficácia dos OPAs realizados e da performance de cada setor em 
relação aos níveis de saúde e segurança do trabalho e respeito ao meio ambiente 
praticados pelos colaboradores e colaboradoras, efetuamos periodicamente o 
acompanhamento do Índice de Práticas Seguras (IPS). O IPS é uma ferramenta 
gerencial que mostra o grau de aderência das pessoas aos padrões de SSTMA na 
execução de tarefas dentro de uma determinada área de trabalho, representando o 
índice percentual de práticas seguras de uma área. 

Não tivemos óbitos em 2021, bem como houve diminuição do número de 
acidentes com consequências graves. Para mais informações, consulte nosso 
Caderno de Indicadores.
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Adecoagro em MS recebe visita do CEO e 
do CFO da Organização 
Entre os dias 15 e 18 de novembro de 2021, recebemos a visita do CEO 

da Adecoagro, Mariano Bosch, e do CFO da Companhia, Charlie Boero 

Hughes. Eles foram acompanhados por Leonardo Berridi, vice-presidente 

de Desenvolvimento de Negócios da Adecoagro no Brasil, Renato 

Junqueira Santos Pereira, vice-presidente de Açúcar, Etanol e Energia da 

Adecoagro no Brasil, além de outras importantes lideranças da empresa 

no Brasil. 

Durante a visita, eles acompanharam de perto resultados alcançados 

no campo e na indústria, andamento de projetos e inovações, bem como 

visitaram in loco as plantas industriais e as frentes de plantio e colheita.  

No encontro, também aconteceu uma reunião de fechamento do 

ano, em que as nossas áreas Agrícola e Industrial apresentaram os 

resultados de 2021 e compartilharam ideias e projetos para 2022.  

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

Desempenho operacional
GRI 102-7

Destacamos, em 2021:

  A moagem de cana-de-açúcar ficou relativamente estável, com leve decréscimo em 
relação à safra anterior, o que pode ser atribuído a condições climáticas adversas 
enfrentadas ao longo do ano.
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Relacionamento com os clientes 
Valorizamos o relacionamento com nossos clientes e procuramos estabelecer 
e manter vínculos de longo prazo. Procuramos, de maneira constante, 
maximizar e reforçar o valor agregado em nossos produtos e serviços. 

A cada ano, elaboramos um planejamento comercial, em que são definidas as 
estratégias de vendas e de relacionamento com os clientes, considerando-se 
todas as variáveis envolvidas. Essas estratégias são avaliadas e aprovadas por 
dois comitês de nossa estrutura de gestão, o Comitê de Açúcar e Etanol e o 
Comitê de Riscos. 

Além disso, nossa estratégia de diversificação de produtos, que temos 
implementado nos últimos anos, tem nos permitido penetrar em diferentes 
mercados, além de capturar melhores preços e margens na comercialização 
dos produtos. 

No dia a dia, para facilitar a interação, contamos com o “Canal Aberto”, canal 
de relacionamento específico com os clientes. 
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O ano de 2021 
Com o agravamento do quadro de pandemia da Covid-19, continuamos, a exemplo 
do ano anterior, readequando planejamento e processos, a fim de reduzir impactos 
e buscar novas soluções. Os efeitos, contudo, não foram tão sentidos como em 2020, 
pois em 2021 já tínhamos estruturas e protocolos estabelecidos.  

Durante o ano de 2021 tivemos momentos de mix mais açucareiro e momentos 
mais alcooleiros, sempre buscando capturar a melhor rentabilidade do momento. 
Comparando-se com 2020 o etanol aumentou sua participação.

No cenário econômico geral, o ano de 2021 começou com uma sinalização mais 
positiva. Em nossa gestão comercial no ano, os fatores clima e preço foram bastante 
preponderantes. 

Um grande desafio enfrentado pela companhia foi a questão de produção e 
planejamento de vendas de açúcar e etanol. Tivemos escassez de chuvas, além 
de geadas muito fortes em diferentes meses, acontecimentos que impactaram 
significativamente a oferta de ATR na região Centro-Sul do Brasil. Como consequência, 
os preços reagiram fortemente, o que nos propiciou excelentes resultados de vendas 
financeiros, e nossos produtos alcançando valores muito expressivos devido às 
estratégias de vendas adotadas.

No final de junho, uma frente fria trouxe geadas para áreas de cana-de-açúcar 
e provocou uma nova alta no preço do açúcar. O frio extremo, somado à seca 
prolongada, danificou a cana em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Minas Gerais e Goiás, impactando o desenvolvimento da planta e aumentando o 
risco de uma próxima safra ainda menor. Com isso, a produtividade agrícola foi 
duramente atingida em julho e agosto, indicando quebra significativa nesses meses, 
em comparação ao mesmo período do ano passado. No último quadrimestre, no 
entanto, as condições foram melhorando gradativamente. 

Neste contexto, mudamos a estratégia e o ritmo da precificação, buscando sempre 
preços mais altos. Operações de rolagem de açúcar para entrega futura, executadas 
a partir da combinação de esforços dos times agroindustrial, comercial, financeiro e 
de logística, também contribuíram para permitir um tempo maior de exposição aos 
altos preços. Adicionalmente, nosso volume total de açúcar fixado foi menor que o 
dos nossos concorrentes, permitindo que aproveitássemos ainda mais novas altas no 
preço. 

Diminuição 
significativa nas 
reclamações de clientes 
Em 2021, houve redução de 100% nas reclamações de 

clientes, em relação ao ano anterior. Contribuiu para isso, 

sem dúvida, o nosso extremo cuidado com a qualidade de nossos 

produtos, a nossa eficiência operacional e a criação de nossa Área 

de Gestão da Qualidade e Certificações (vide item “Certificações”, 

no capítulo “A Adecoagro”), que remodelou e aperfeiçoou atividades 

que já existiam em nossas rotinas de atendimento e relacionamento 

com os clientes em Minas Gerais.
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Participação no Programa 
Customer Connections 
Em maio de 2021, fomos convidados para participar do 

programa Customer Connections, criado pela fabricante 

mundial de equipamentos agrícolas e de construção John 

Deere, para que líderes de empresas do mundo todo 

estabeleçam uma conexão ainda maior com os clientes, 

levando em conta aspectos como operação,  expectativas, 

visão de futuro, percepções sobre os produtos e soluções 

da Companhia. 

O nosso representante nessa iniciativa foi o vice-

presidente de Açúcar, Etanol e Energia, Renato Junqueira 

Santos Pereira, que teve a oportunidade de discorrer sobre 

o significado do setor sucroenergético para o Brasil e o 

protagonismo da nossa Empresa, em apresentação para 

profissionais de diferentes países. Além disso, ele detalhou 

a experiência das novas colhedoras de duas linhas CH950 e 

reforçou a importância do acompanhamento para corrigir 

e aprimorar a performance dessa máquina. 

Principais mercados atendidos em 2021 
 Tivemos: 

Açúcar 
Além do mercado interno no Brasil, os principais mercados atendidos em 2021, 
em termos geográficos, foram: Argélia, Malásia, Iraque, Egito, região do Mar Negro, 
Canadá, Bangladesh e China.

Etanol 
A produção foi majoritariamente destinada ao mercado interno, para localidades nas 
Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

Energia elétrica 

A maior parte da energia gerada a partir do bagaço de cana é utilizada em nosso 
próprio processo produtivo. O excedente é comercializado no mercado brasileiro. 
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Logística, armazenagem e escoamento  
Estamos bem organizados em processos logísticos e em armazenagem. 

Nossas unidades ficam localizadas em pontos estratégicos, em regiões com boa 
infraestrutura rodoviária e ferroviária, o que facilita o escoamento da produção. 
Nossos estoques nos permitem atuar em sintonia com a flexibilidade de produção, 
para que possamos vender nos melhores momentos. Dessa forma, temos condições 
de estocar ou escoar produtos rapidamente, em qualquer período.  

Em 2021, principalmente diante do cenário volátil do açúcar, nossa área de logística 
voltada para o mercado externo passou por um grande desafio, centrando esforços 
no escoamento do produto. Acompanhamos minuciosamente o mercado de fretes 
e antecipamos contratações, evitando assim maiores custos no modal rodoviário. 
Também exploramos sinergias com outras áreas (ex.: Suprimentos), otimizando a 
contração de fretes.  

Ao mesmo tempo, buscamos de forma estratégica o aproveitamento da 
armazenagem nas unidades produtivas e nos transbordos, a fim de evitarmos 
problemas com períodos de baixa oferta de navios, sempre escoando e posicionando 
nosso açúcar para atender todas as nomeações atribuídas à Adecoagro nos portos. 
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Gestão de fornecedores e compras 
GRI 103-2, 103-3, 102-9, 102-11 

Nossa cadeia de suprimentos e fornecimento é composta por produtores de cana-de-
açúcar, empresas de equipamentos e materiais e empresas de prestação de serviços. 

Efetuamos a seleção, a contratação e a qualificação de fornecedores e 
prestadores de serviços com base, unicamente, em critérios legais, técnicos, 
éticos e socioambientais. Dessa forma, verificamos junto aos fornecedores suas 
práticas de gestão, de operação e de responsabilidade socioambiental, como 
aderência aos itens de saúde e segurança, atendimento às legislações tributárias e 
trabalhistas e cuidados com o meio ambiente. 

Não admitimos, em nenhuma hipótese, práticas de concorrência desleal, trabalho 
infantil, trabalho forçado ou compulsório e outras práticas contrárias aos nossos 
princípios e à legislação. 

Gestão no dia a dia 
Para os contratos de obras ou serviços e os respectivos contratados que são parte 
de cada um deles, aplicamos as “Regras para contratantes", que estabelecem 
vários requisitos e padrões mínimos para diversos assuntos e detalham as 
responsabilidades de cada parte de um contrato.  

Temos um programa de treinamento e capacitação para nossos contratados, 
com questões relacionadas à saúde ocupacional e à segurança do trabalho, ao 
meio ambiente e às boas práticas nas operações. Todos os nossos fornecedores 
contratados são avaliados frequentemente com base em critérios técnicos, éticos 
e socioambientais. Dessa forma, fazemos um trabalho constante de avaliação e 
qualificação de fornecedores, conforme o tipo de trabalho. 

Suprimentos 
Contamos com uma Política de Compras, que estabelece as diretrizes para o 
gerenciamento de vários suprimentos usados em nossos processos agrícolas, 
industriais e administrativos. 

Temos, na intranet, uma ferramenta para follow-up de mercadorias, pela qual é 
possível otimizar a rastreabilidade de itens, de fácil acesso e compreensão. O sistema 
ainda traz informação sobre a disponibilidade de estoque, por unidade, de cada 
material, proporcionando maior previsibilidade nas manutenções. Esse processo é 
realizado a partir do número da Requisição de Compra aprovada ou pelo código do 
item necessário, mostrando a pesquisa dos últimos 90 dias
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Relacionamento com as 
comunidades 
GRI 102-12, 103-2 e 103-3  

Nossa atuação empresarial contribui para o desenvolvimento das regiões em que 
temos operações, não só gerando empregos, mas contribuindo com ações de 
educação e de conscientização. Somos os maiores empregadores nos municípios em 
que mantemos operações, o que contribui para as economias locais. 

Mantemos relacionamento constante e aberto com as comunidades onde atuamos, 
buscando conhecer melhor suas necessidades e expectativas, por meio de 
comunicação e diálogo, com o objetivo de prevenir, monitorar, avaliar e controlar os 
impactos de nossas atividades. Estamos sempre atentos às demandas comunitárias, 
interagindo com representantes da sociedade civil e de órgãos municipais, 
procurando trabalhar por soluções em conjunto para parcerias sustentáveis. 
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Foco na educação  
Entendemos que a principal contribuição para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades em que estamos presentes deve vir por meio da educação, e através 
dela, podemos ter, cidadãos e cidadãs mais conscientes, compreender melhor o 
mundo e desenvolver pensamentos e ações que nos permitam melhorar a cada dia. 

Projeto Escola Nota 10 

O Escola Nota 10 vem contribuindo, desde 2009, com o desenvolvimento da educação 
dos municípios de Angélica, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, em Mato Grosso do 
Sul. Tem por objetivo contribuir para a melhoria da educação fundamental (1º ano ao 
3º ano) nas escolas públicas municipais. Pelo projeto, fornecemos material didático 
para professores, professoras, alunos e alunas e realizamos capacitações com 
professores e professoras.  

Em 2021, o Escola Nota 10 passou por modificações. O Sistema Etapa Público tornou-
se o parceiro pedagógico do projeto e ocorreram também mudanças na metodologia 
de trabalho e na forma de investimento financeiro. O número de capacitações de 
professores e professoras aumentou e os municípios parceiros passaram a ter uma 
coparticipação financeira no projeto. Com isso, a metodologia de trabalho passou 
a ser ainda mais presente no dia a dia das escolas parceiras, contribuindo de forma 
mais ampla com o desenvolvimento dos professores e professoras. As ações têm 
refletido em um melhor nível de ensino para os alunos.  

Em função da pandemia, em 2021 o projeto manteve a atuação em formato híbrido, 
sendo privilegiado o uso de ferramentas de videoconferência e WhatsApp pelos 
professores e professoras. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, 
os professores e professoras não desanimaram e seguiram firmes no propósito de 
formar e transformar as vidas de crianças.  

Foi investido, no ano, o montante de R$ 629.121,02 nesse projeto, sendo R$ 
420.264,77 investimento realizado pela Adecoagro e R$ R$ 208.856,25 investimento 
realizado pelos municípios envolvidos.   

Nos três municípios, encerramos o ano atendendo 2.189 alunos e alunas e 121 
professores e professoras, em sete escolas urbanas e uma escola rural. Foram 
69 horas de capacitações para os professores e professoras  e foram entregues 
6.744 apostilas para alunos, alunas, professores e professoras. 

“O Projeto Escola Nota 10 tem agregado recursos financeiros, materiais, didáticos e 
pedagógicos, com capacitação escolar, buscando fortalecer a equipe e melhorar a 
qualidade da educação, motivando a reinvenção de estratégias didático-pedagógicas e 
estimulando o desempenho escolar dos estudantes. As formações apresentam conteúdos 
riquíssimos...O resultado tem sido excelente, pois o índice de desempenho escolar no 
município tem superado as metas estabelecidas.” 

Sirlene Collodetto – Secretária Municipal de Educação de Angélica (MS) 

“O Projeto Escola Nota 10, desde a sua criação, foi um grande marco na educação do 
município de Ivinhema. O material didático, as formações dos professores e professoras 
a assessoria técnica auxiliaram para que nossos alunos alcançassem níveis de educação 
semelhantes aos das escolas particulares. A parceria com a empresa Adecoagro fez nossos 
índices do IDEB melhorarem significativamente, proporcionando ensino de qualidade a 
toda a Rede Municipal de Educação de Ivinhema.” 

Estefan Lopes Martins – Secretário Municipal de Educação de Ivinhema (MS)
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Investimento Social Privado  
Em nossa conjuntura de relacionamento com as comunidades, temos o Programa de 
Desenvolvimento Local Sustentável Adecoagro, cuja finalidade primordial é o apoio a 
projetos sociais relevantes, selecionados por meio de edital, que atendam a critérios 
específicos, de acordo com as nossas linhas de atuação. Em 2021, em função da 
pandemia da Covid-19, não publicamos novo edital para apoio de novos projetos. 

Territórios do Saber 
O projeto Territórios do Saber, inserido no Programa de Desenvolvimento Local 
Sustentável Adecoagro, tem por objetivo fomentar a melhoria da qualidade dos 
processos de ensino e a aprendizagem nos espaços escolares, por meio do incentivo 
à leitura. Como tema transversal e de conscientização sobre a equidade de gênero, 
o projeto tem atuado na capacitação de educadores e educadoras da educação 
infantil e do ensino fundamental sobre o assunto. Entendemos que a formação de 
qualidade de educadores e educadoras para promover a equidade de gênero e o 
empoderamento de meninas e mulheres é uma questão de fundamental importância. 
É uma maneira, também, de contribuirmos com as comunidades em que temos 
operações próximas.  

No ano, foram capacitados no projeto 314 educadores e educadoras, no Mato Grosso 
do Sul e em Minas Gerais. 

São contempladas duas frentes principais no projeto: formação de contadores de 
histórias e criação de espaços de biblioteca. Em março, abril e maio de 2021, em 
parceria com as Secretarias de Educação de Angélica, Ivinhema e Novo Horizonte 
do Sul, no Mato Grosso do Sul, e Areado e Monte Belo, em Minas Gerais, realizamos 
capacitações com o tema “Equidade de Gênero”, trabalhado com o livro “Menina 
não Entra”, com a palestrante Tatiana Sangalli, psicóloga e arteterapeuta. Foi feita 
capacitação com 22 turmas e a participação de 383 pessoas, totalizando 61 horas. 

Doações e patrocínios 
Buscamos adotar as melhores práticas de responsabilidade social nas ações de 
doações e patrocínios, contribuindo para reforçar relacionamentos existentes ou 
construir novas relações e intensificando o reconhecimento da marca. O objetivo é 
fortalecer o nosso relacionamento com públicos estratégicos e ter o compromisso 
para a melhoria das questões das comunidades e demais partes interessadas. 

Em 2021, investimos R$813.258,23 em doações e patrocínios no atendimento 
demandas da comunidades das Usinas Angélica (MS) e Ivinhema (MS) e Usina Monte 
Alegre (MG).  

Cabe acrescentar que, em continuidade ao apoio ao enfrentamento da pandemia 
de Covid-19, em 2021 doamos, aos municípios da nossa área de abrangência e a 
instituições de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais:  

  25.860 litros de álcool 70%.  

  4 bombas de infusão. 

  5 ventiladores pulmonares. 

  40 oxímetros. 

  122.521 unidades de insumos hospitalares, como aventais, toucas e luvas 
descartáveis. 
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Programa Proteger 
 

O Programa Proteger busca atuar, primordialmente, em várias frentes de combate 
à violência. Basicamente, o programa orienta e informa os colaboradores, 
colaboradoras e a comunidade sobre os meios de denunciar e combater o abuso e a 
exploração sexual de crianças e adolescentes, a cultura do estupro, a violência 
contra mulheres e o assédio sexual ou moral, com o objetivo final de contribuir 
para a mobilização da sociedade em relação a esses temas. 

Como parte das ações do programa, capacitamos colaboradores e colaboradoras, 
formamos multiplicadores e multiplicadoras internos e produzimos comunicados e 
materiais internos, cartilha digital para distribuição aos colaboradores, colaboradoras 
e parceiros comunitários (Secretarias de Assistência Social, Centros de Referência 
Especializada de Assistência Social – CREAS, Conselho Tutelar e outras entidades), 
além de podcasts, posts, vídeo e spots (em rádio nos municípios da região).  

Em 2021, atingimos 100% dos nossos colaboradores e colaboradoras com 
informações compartilhadas sobre os assuntos abordados pelo programa, por meio 
de ações de comunicação.

Destaques no ano:

Campanha 18 de Maio 
 O dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal n° 9.970 com o objetivo de 
mobilizar toda a sociedade a participar de ações de prevenção e combate ao abuso 
e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Como parte da campanha, 
tivemos, em maio de 2021: 

  Podcasts com profissionais da Defensoria Pública, da Delegacia de Polícia Civil e do 
Conselho Tutelar, que falaram sobre temas do programa. Foram quatro podcasts, 
divulgados uma vez por semana no mês de maio. 

  Vídeo em referência ao dia 18 de Maio, divulgado para os nossos colaboradores 
e colaboradoras e compartilhado com os parceiros dos CREAS de Angélica e 
Ivinhema. 

  Posts com informações de como prevenir e combater o abuso e a exploração 
sexual de crianças e adolescentes. Foram quatro posts, que compartilhamos 
também com nossos parceiros dos CREAS de Angélica e Ivinhema. 

  Cartilha digital sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Divulgamos em 
nossos canais de comunicação (e-mail, Adecoapp) e compartilhamos com nossos 
parceiros dos CREAS de Angélica e Ivinhema. 
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Agosto Lilás 
Em agosto de 2021, tivemos, entre nossas ações de sensibilização interna, a 
campanha de conscientização Agosto Lilás, para alertar e chamar a atenção para o 
enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.  

A campanha tem o objetivo, também, de divulgar a Lei Maria da Penha, sensibilizar e 
conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, além 
de divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação 
de violência e os mecanismos de denúncia existentes. 

Em referência à campanha, tivemos, em agosto de 2021: 

  Cartilha digital de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, elaborada 
com o objetivo de informar sobre as formas e os índices de violência e divulgar 
os canais de denúncias. A cartilha foi compartilhada com nossos colaboradores e 
colaboradoras por meio dos nossos canais de comunicação interna.  

  Posts em referência à campanha. Foram quatro posts, com informações sobre o 
que é violência e os meios para realizar denúncias. 

  Webinar Programa Proteger – 15 anos da Lei Maria da Penha – realizado na 
Adecoagro e transmitido via Zoom para cerca de 80 pessoas, que atuam na rede de 
atendimento à mulher nos municípios de Angélica, Ivinhema, Deodápolis e Novo 
Horizonte do Sul, no Mato Grosso do Sul, e nas cidades de Monte Belo e Areado, 
em Minas Gerais. 

Combate ao trabalho infantil
Está incluído no Programa Proteger, também, o combate ao trabalho infantil. 
Reforçamos que não admitimos, em hipótese alguma, inclusive de fornecedores e 
demais stakeholders com quem mantemos relacionamento, a prática de qualquer 
tipo de trabalho infantil. Temos esse compromisso formalizado nos nossos contratos 
com fornecedores e parceiros, descrito em nosso Código de Conduta Corporativo.

Em junho de 2021, com o intuito de sensibilizar e informar toda a sociedade 
sobre essa violação de direitos, divulgamos uma sequência de quatro posts com 
informações sobre como combater a exploração do trabalho infantil. 

Dia Laranja
O dia 25 de novembro foi instituído pela ONU para alertar a sociedade sobre a 
necessidade de se combater a violência contra meninas e mulheres. Ao longo do ano 
de 2021, reforçamos essa data como o “Dia Laranja”, lembrado todo dia 25 de cada 
mês.

Selo Empresa Amiga da Mulher 
Em 2021, recebemos o Selo Empresa Amiga da Mulher, em reconhecimento às nossas 
práticas de prevenção e combate à violência preconizadas no âmbito do Programa 
Proteger, do Multi Programa de Inclusão Adecoagro – pilar Equidade de Gênero e do 
Programa de Atendimento ao Colaborador e à Colaboradora.   

O selo social Empresa Amiga da Mulher é um reconhecimento do Governo de Mato 
de Grosso do Sul, que tem por objetivo conhecer, valorizar e certificar as empresas 
públicas e privadas que desenvolvam práticas inovadoras e programas educativos de 
promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente de trabalho. 
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Gestão ambiental 
GRI 102-11

Diretrizes de gestão 
Faz parte de nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável investir em 
práticas ambientalmente responsáveis, em toda a nossa cadeia de valor, o que 
inclui a interação com o meio ambiente. Nos preocupamos com a preservação e a 
conservação ambiental, investindo em ações de controles e iniciativas que promovam 
o cuidado com o meio ambiente e a mitigação dos possíveis impactos resultantes dos 
nossos negócios.

Para tanto, contamos com um Plano de Gestão Ambiental (PGA), em total sintonia 
com as nossas aspirações e com as normas estabelecidas nas legislações ambientais 
em vigor. O plano visa estabelecer as diretrizes, estratégias e ações necessárias 
para uma produção e operação sustentáveis e para o monitoramento e/ou controle 
de possíveis impactos ambientais decorrentes de nosso modelo produtivo e de 
nossas operações. Para saber mais: https://sustainability.adecoagro.com/pt/gestao-
ambiental.   

Temos também uma Política Ambiental, válida para todas as nossas unidades 
no Brasil, pela qual assumimos o compromisso de desenvolver nossas atividades 
integrando o meio ambiente à nossa estratégia empresarial, a fim de garantir o 
equilíbrio entre as operações e o respeito ao meio ambiente.  

Para assegurar maior confiabilidade à nossa gestão, todas as nossas ações de 
gestão ambiental são monitoradas regularmente por meio de controles internos 
e auditorias (internas e externas), visando garantir o cumprimento das leis 
e regulamentos aplicáveis e dos requisitos específicos como, por exemplo, a 
Certificação Bonsucro e RenovaBio, que atestam a sustentabilidade de nossas 
operações. 

GRI 301-1 

E, com relação ao consumo de materiais em nossas operações, procuramos utilizar 
os diversos materiais necessários de forma racional e otimizada, visando redução de 
custos e de consumo mas, acima de tudo, focando um uso responsável, o que está no 
contexto de termos um processo produtivo sustentável e totalmente integrado entre 
atividades agrícolas e atividades industriais. 

Para conhecer dados numéricos sobre o consumo de materiais em nossas operações, 
consulte nosso Caderno de Indicadores. 
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Prevenção e combate a incêndios 
Em junho de 2021, lançamos a nossa campanha anual de prevenção e combate a 
incêndios, com o tema“Quando a CHAMA se acende, a VIDA se apaga”.   

A campanha contou com diversas ações de comunicação, com outdoors, placas, 
spots de rádio, mensagens em carros de som, protetores de telas para todos os 
computadores das três unidades e posts preparados para a nossa rede social interna 
(Adecoapp), além de mensagem via e-mail e WhatsApp. Também desenvolvemos 
uma cartilha digital sobre o assunto, que foi distribuída a todos os colaboradores e 
colaboradoras, terceiros e comunidades.

Além da campanha anual, temos um sistema de monitoramento por satélite, que 
identifica possíveis focos de incêndio nas áreas de produção agrícola, acelerando a 
mobilização das equipes para o combate.   

Nossos cuidados contemplam também o controle de manutenção preventiva nas 
máquinas e equipamentos, medidas de precaução nas áreas, como carreadores 
(estradas) e manutenção da equipe da Brigada de Emergência, e capacitação 
constante dos colaboradores e colaboradoras no uso de equipamentos de 
monitoramento e combate e nos respectivos procedimentos.  

Também consolidamos, em 2021, em todas as nossas unidades, a implementação, 
iniciada em 2019, do Sistema Integrado Agrícola de Emergência (SINAGRE), com 
procedimentos de prevenção e combate a incêndios em cobertura vegetal, nos quais 
nossas equipes foram devidamente capacitadas.   

É importante reforçar que não efetuamos queima de cana. 

No dia a dia, temos nos preocupado, ainda, com as pessoas que transitam em 
estradas próximas aos canaviais. Especialmente na ocorrência de incêndio inesperado 
em que a fumaça atrapalha a ação de motoristas e pode provocar acidentes. Como 
medida preventiva, adquirimos placas de advertência e cones de sinalização, que são 
utilizados quando há ocorrência de incêndios. Por outro lado, também colocamos 

à disposição da população o telefone 0800 601 6896, pelo qual qualquer pessoa 
que estiver transitando por áreas próximas às nossas plantações e avistar grandes 
colunas de fumaça ou até focos de incêndio pode ligar e nos acionar. 
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Gestão de recursos hídricos 
GRI 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5 

No dia a dia, realizamos monitoramento das águas superficiais, subterrâneas 
e fluviais, com avaliações periódicas do oxigênio dissolvido, da DBO (Demanda 
Biológica de Oxigênio) e da DQO (Demanda Química de Oxigênio), bem como fazemos 
o gerenciamento de processos erosivos e de assoreamento, a partir de técnicas 
conservacionistas e do acompanhamento dos processos naturais de desagregação do 
solo. Quando necessário, efetuamos medidas corretivas.  

Efetuamos, periodicamente, análise de parâmetros de qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas, o que é fundamental para subsidiar ações de controle 
de poluição ambiental. Os resultados são analisados conforme normas do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

No caso das águas subterrâneas, contamos com um processo em circuito fechado, 
em que a água captada e tratada é utilizada e reutilizada várias vezes. 

Todas as nossas unidades utilizam práticas de compostagem e de reúso de água 
em seus processos industriais. Toda a água proveniente do processo industrial 
é reutilizada, podendo retornar para a indústria ou ser usada na área agrícola, no 
processo de fertirrigação. A demanda de água utilizada nos processos industriais é 
atendida por meio de tratamento e reúso dessa mesma água, em circuito fechado 
com recirculação. 

Temos também um Programa de Manejo de Águas Pluviais, que estabelece 
as técnicas de conservação para o manejo adequado do solo e define ações 
de monitoramento, de modo a aproveitar ao máximo, com segurança e 
responsabilidade, as águas pluviais para benefício da cultura de cana-de-açúcar e 
para evitar danos ao solo e aos cursos d’água.  

Não realizamos lavagem da cana-de-açúcar na colheita, buscando um processo mais 
sustentável pela colheita crua e mecanizada. 

Em termos de avaliação de riscos e oportunidades relacionados à gestão da água, 
utilizamos a ferramenta do WWF - Water Risk Filter - Versão 2018. 

Consumo de água
Realizamos em março de 2021, em referência ao Dia Mundial da água (22/03), uma 
campanha de conscientização com abrangência interna e externa a respeito do 
consumo de água. 

Dedicamos grande esforço ao gerenciamento contínuo do consumo de água em 
nossas atividades agroindustriais. Ao mesmo tempo, buscamos monitorar eventuais 
possibilidades de impactos de nossos efluentes e realizar o reúso de águas de 
processo. Além disso, realizamos, com frequência, campanhas educativas alusivas ao 
uso racional da água. 

Efluentes 
Na unidade de MS não efetuamos lançamento de efluentes (água residuária e 
vinhaça) nos corpos hídricos, graças à adoção do sistema de circuito fechado, em que 
quase 100% dos efluentes gerados no processo produtivo passam por estações de 
tratamento de efluentes e são utilizados em fertirrigação de áreas de cultivo de cana-
de-açúcar. 

Para mais informações sobre captação, uso, gestão, consumo e descarte de recursos 
hídricos, consulte os dados e as tabelas do nosso Caderno de Indicadores. 
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Consumo de energia 
GRI 103-2, 103-3, 302-1 

Em nossas operações,  produzimos energias renováveis, como etanol, eletricidade 
(esta a partir do bagaço de cana-de-açúcar), biogás e biometano (estes a partir 
da vinhaça concentrada). Temos um forte papel na sustentabilidade energética 
da região. O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar possui uma eficiência 
energética muito alta. Quanto à energia elétrica produzida, cobre nossas demandas 
próprias e o excesso é comercializado para o sistema nacional de distribuição. 

Para saber sobre o consumo de energia na Organização, consulte nosso Caderno de 
Indicadores. 

Gestão de resíduos 
GRI 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5 

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. A maior parte dos 
resíduos gerados é reutilizada na produção. 

Conduzimos a gestão dos resíduos gerados em nossas atividades agroindustriais com 
base nos fundamentos do Programa 5Rs (Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e 
Recusar). O gerenciamento de resíduos contempla as etapas de geração, segregação, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, para garantir a 
manutenção da qualidade ambiental do entorno. 

Temos um procedimento corporativo de gestão de resíduos, aplicável a cada uma 
de nossas unidades de negócios, que estabelece os critérios de acordo com seus 
respectivos  resíduos gerados e recursos específicos necessários. Esse procedimento 
estabelece a maneiras apropriada para classificação, armazenamento e destinação 
adequada dos resíduos.

Contamos com um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, pautado nos 
princípios de reduzir, reutilizar e reciclar nossos resíduos desse tipo, que estão 
enquadrados como Classe I, Classe II – A e Classe II - B. O programa contempla a 
destinação correta de todos os resíduos, além das autorizações necessárias para 
destinação de resíduos Classe I. 

 Os resíduos gerados são gerenciados por equipe própria, ficando a cargo de 
empresas contratadas apenas o transporte e a destinação final. Dessa forma, 
asseguramos o cumprimento dos procedimentos corretos, especificados em contrato, 
verificando a autorização por meio de licenças e certificados ambientais e de visitas in 
loco. 

Para aqueles resíduos que não reutilizados e/ou reaproveitados em nossos 
processos, trabalhamos com destinadores devidamente licenciados e autorizados 
para a coleta e a disposição final de nossos resíduos, de acordo com as leis e 
regulamentos locais de cada região.  
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Reutilização
A grande geração que temos de biomassa (bagacilhos e palhada da cana-de-
açúcar) como subproduto do beneficiamento da cana-de-açúcar é direcionada para a 
cogeração de vapor e energia elétrica, a qual parte é consumida nas nossas próprias 
instalações e parte é comercializada no sistema nacional de distribuição de energia 
elétrica. 

As cinzas das caldeiras, juntamente com a torta de filtro, passam por processo de 
compostagem e são utilizadas como adubo orgânico nas áreas de cultivo de cana-de-
açúcar.  

Nas Unidades Angélica (MS) e Ivinhema (MS), a vinhaça que é gerada durante o 
processamento da cana-de-açúcar passa por processo industrial de concentração, 
sendo convertida em adubo líquido orgânico, o qual é registrado e reconhecido pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aplicado como biofertilizante 
nas lavouras de cana-de-açúcar, enquanto outra parte da vinhaça gerada é utilizada 
na fabricação de biogás e biometano.   

Parte significativa de nossos canaviais recebem o adubo líquido,  proporcionando 
ganhos de produtividade na lavoura e a utilização correta e segura da vinhaça 
concentrada no processo. Ao todo, cerca de 70 milhões de litros do adubo líquido 
são fabricados mensalmente, enriquecido com vinhaça concentrada com nitrogênio, 
fósforo, potássio, boro, zinco e enxofre. 

A adição de matéria orgânica no solo promove o aumento das atividades 
microbiológicas. O processo resulta também em ganhos financeiros, já que o potássio 
do adubo líquido supre a compra de 20 mil toneladas de cloreto de potássio, com 
redução de custos na aquisição de fertilizantes minerais de aproximadamente 
R$ 30 milhões por ano. Há ainda o nitrogênio da vinhaça concentrada, que reduz 
a demanda de ureia em 3 mil toneladas, reduzindo a despesa com fertilizantes 
nitrogenados em aproximadamente R$ 5 milhões anualmente. 

Com a diminuição do uso de adubos químicos, temos um impacto positivo 
para o meio ambiente, ampliado ainda pela redução de custos de logística, com a 
consequente redução do uso de combustíveis fósseis e da emissão de gases de efeito 
estufa (GEE). 

Na parte de defensivos agrícolas, temos a geração de embalagens pós-consumo. Esse 
material é direcionado centrais de recolhimento de embalagens e, posteriormente, 
encaminhado para destinação final ambientalmente correta.  

Esse resíduos são gerados nas nossas próprias atividades, uma vez que a aplicação de 
defensivos e fertilizantes ocorre conforme necessidade  

Os efluentes líquidos gerados nas operações industriais capazes de afetar o 
ambiente por conter óleos e graxas são direcionados para caixas separadoras de 
água e óleo. Aqueles que são contaminantes, após separação, são armazenados 
e depois coletados por empresa especializada e licenciada para a destinação final 
correta.  

As águas residuárias das atividades industriais (sem contaminantes) são 
armazenadas em tanques de acumulação devidamente impermeabilizados por 
geomembrana e utilizadas no processo de fertirrigação das lavouras de cana-de-
açúcar. 

Para saber mais sobre geração, gerenciamento e disposição de resíduos em nossas 
atividades, consulte os dados e as tabelas do nosso Caderno de Indicadores. 
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Emissões atmosféricas 
GRI 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4 

Realizamos, continuamente, monitoramento das emissões atmosféricas e da 
qualidade do ar. Temos um Programa de Monitoramento das Emissões 
Atmosféricas e da Qualidade do Ar, com o objetivo de conhecer e avaliar a 
qualidade do ar e das emissões nas fontes. Realizamos monitoramento periódico 
de nossas emissões atmosféricas, observando as exigências dos órgãos ambientais 
locais e de acordo com a legislação pertinente. Esse monitoramento atmosférico, 
a partir da análise das emissões das chaminés de caldeiras, nos ajuda a identificar 
poluentes, quantificá-los e apontar quais os efeitos nocivos presentes, fornecendo 
assim subsídios para nossos esforços de redução de emissões. 

A cada ano, realizamos o nosso Inventário de Gases de Efeito Estufa, de acordo 
com as diretrizes do GHG Protocol brasileiro e ISO 14064. Estamos atentos às 
discussões relativas às temáticas de mudanças climáticas e procuramos viabilizar 
continuamente melhorias em nossos processos, sistemas, máquinas e equipamentos, 
afim de torná-lo cada vez mais eficiente na redução de emissões. 

Na produção orgânica, deixamos de emitir cerca de 5,3 kg CO2eq por tonelada de 
cana-de-açúcar processada em relação à produção convencional, contribuindo 
positivamente para o meio ambiente. 

CBIOs 
Em junho de 2020, celebramos um ano da primeira transação de Créditos de 
Descarbonização (CBIOs). Fomos a primeira empresa no Brasil e comercializar 
CBIOs, no âmbito do Programa RenovaBio. Nossas três usinas são certificadas no 
programa. 

Os CBios são ativos negociados em Bolsas e são emitidos pelos produtores de 
biocombustíveis. Já os distribuidores cumprem suas metas por meio da compra desse 
crédito. 

É importante sempre lembrar que cada CBIO emitido equivale a uma tonelada de 
CO2 que deixou de ser lançada na atmosfera em substituição a combustíveis fósseis, 
refletindo diretamente na sustentabilidade das operações, na qualidade do ar das 
cidades e do campo e na saúde das populações. 

No ano de 2021, ultrapassamos a marca de 500 mil CBIOs emitidos (503.501). 

Para saber sobre nossas emissões diretas e indiretas e sobre a intensidade das 
emissões, consulte nosso Caderno de Indicadores. 
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Biodiversidade 
GRI 103-2, 103-3, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4 

Estamos cientes de que, em nossas operações, processos e atividades, estamos 
suscetíveis à ocorrência de impactos ambientais que possam favorecer os 
esgotamentos de recursos naturais, a contaminação do solo, a alteração na qualidade 
ou a poluição do ar e a contaminação das águas. Por isso, nos mantemos atentos e 
engajados na definição de ações de controles e monitoramentos, visando mitigá-los 
ao máximo. 

Realizamos monitoramento constante da biodiversidade nas áreas sob nossa gestão, 
para que a cobertura vegetal e a integridade da fauna, da flora e dos ecossistemas 
aquáticos sejam minimamente impactados pelas nossas atividades agrícolas e 
industriais. 

Na parte florestal, nossas ações visam à preservação e à  conservação. Contamos com 
um Programa de Recuperação e Reflorestamento, que analisa as necessidades 
de cada áreas no que se refere a projetos de reflorestamento.  Em complemento, 
também oferecemos orientação aos parceiros quanto a regularização ambiental e 
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Não temos unidades operacionais no interior ou adjacências de quaisquer 
unidades de conservação de categorias de uso restrito ou ainda no interior ou 
adjacências de áreas de alto valor de biodiversidade. Há lavouras de cana-de-
açúcar no interior de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, da categoria 
APA (Área de Preservação Ambiental), anuídas pelos respectivos órgãos gestores 
– APA Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (ICMBio), APA Estadual das Ilhas e 
Várzeas do Rio Ivinhema (IMASUL), APA Municipal das Sub-bacias do Rio Ivinhema 
(Prefeitura de Angélica-MS), APA Municipal das Sub-bacias do Rio Ivinhema (Prefeitura 
de Novo Horizonte do Sul-MS) e APA das Microbacias do Rio Brilhante e Rio Dourado 
(Prefeitura Municipal de Deodápolis-MS). 

Nas nossas áreas próprias, todas as propriedades apresentam cobertura vegetal 
ou projeto de restauração, e para as que tem déficit, são compensadas em 
áreas ambientais. Nas áreas parceiras, incentivamos e trabalhamos em conjunto na 
recuperação dessas áreas e, quando necessário, fornecemos apoio técnico. 

No planejamento de uso das terras, levamos em conta todas as particularidades 
previstas nas premissas e biodiversidade e isolamos Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e Áreas de Reserva Legal (ARLs), conforme as leis em vigor. 

Seguimos práticas de manejo e conservação do solo que favorecem a melhoria 
da qualidade do solo, protegendo a terra e prevenindo a erosão. Além disso, 
desenvolvemos, quando necessário, Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas 
junto às autoridades ambientais estaduais. 

Com relação à fauna, realizamos, de forma contínua, o acompanhamento nas regiões 
em que atuamos, por meio de nosso programa de Monitoramento Ambiental da 
Fauna, coordenado pela equipe de Meio Ambiente. O objetivo é mensurar possíveis 
impactos das nossas atividades sobre a fauna silvestre para que possamos revisar 
nossos processos para evitar danos, e evidenciar as populações ocorrentes e o 
quanto a fauna está se recompondo nas regiões em que estamos presentes. 

Em nossos monitoramentos da fauna, identificamos 18 espécies, com habitats em 
áreas abrangidas ou impactadas por nossas operações, incluídas na Lista Vermelha 
da IUCN (International Union for Conservation of Nature – União Internacional para 
a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais) e/ou em listas nacionais de 
conservação. 

Também monitoramos a flora. O processo consiste no estudo da flora para a 
avaliação das populações e espécies ocorrentes em uma determinada região e o seu 
grau de conservação, com o objetivo de avaliar possíveis alterações na estrutura e na 
composição de espécies das comunidades florísticas. 

Para saber mais sobre nossas iniciativas de gestão de biodiversidade e respectivos 
impactos, consulte nosso Caderno de Indicadores.
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Educação ambiental 
Temos um Programa de Educação Ambiental (PEA), pelo qual atuamos para 
conscientizar colaboradores, colaboradoras, parceiros e comunidades quanto à 
necessidade de se contribuir e participar ativamente de ações de preservação do 
meio ambiente. Também, como parte do programa, planejamos e definimos ações de 
conscientização e sensibilização de colaboradores, colaboradoras e públicos externos. 

Em 2021, desenvolvemos algumas iniciativas de conscientização e engajamento, 
como, por exemplo, ações de comunicação e campanhas para o Dia Mundial da Água 
(22 de março), Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho) e para o Dia da Árvore 
(21 de setembro). No Dia da Árvore, realizamos algumas ações de doações de mudas 
de árvores nas nossas unidades agroindustriais e junto às comunidades, em Angélica 
(MS) e Ivinhema (MS). 
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Resultados econômico-financeiros 
GRI 103-2, 103-3, 201-1 

Tivemos, em 2021, questões climáticas que impactaram fortemente nossas 
atividades, além do agravamento da pandemia de Covid-19, das questões do mercado 
e da conjuntura político-econômica. No entanto, a robustez de nosso modelo de 
negócios e de nossa governança, aliada à nossa busca constante por maior eficiência 
e produtividade, com flexibilidade produtiva, atuação integrada das áreas e melhoria 
contínua, nos garantiram resultados bastante adequados no ano.  

Mesmo com a continuidade do quadro de pandemia em 2021, nossas atividades não 
sofreram descontinuidade e nossos investimentos não foram descontinuados, 
apenas foram reorganizados. 

Na gestão cotidiana dos aspectos financeiros, temos processos e fluxos 
estruturados e consolidados de gestão de capital, gerenciamento financeiro e fluxo 
de caixa, com os objetivos de garantir a existência de recursos suficientes para 
os  investimentos necessários para a continuidade do nosso negócio e assegurar a 
liquidez necessária para as nossas atividades. 

Monitoramos o nosso capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse 
índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua 
vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo 
prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de 
caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado pela soma do patrimônio 
líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, e da dívida líquida. 

Nosso nível de endividamento permanece em patamar bastante aceitável, 
considerando-se a média de nosso setor de atuação. A dívida está bem estruturada e 
com vencimento alongado. 

Alcançamos resultados econômico-financeiros expressivos em 2021. Entre 
outros indicadores financeiros, podemos destacar: 

  Aumento de cerca de 40% na receita líquida de vendas, que em 2021 foi de 
quase R$ 2,9 bilhões. 

  Elevação de aproximadamente 43% no lucro líquido, que alcançou quase 
R$ 479,2 milhões. 

  Aumento em torno de 15% no patrimônio líquido, que chegou a cerca de 
R$ 1,3 bilhão.

 Indicador  Unidade  2020  2021 

Receita liquida consolidada Reais / milhares  2.053.114  2.884.175 

EBITDA consolidado Reais / milhares  1.544.738  2.028.583 

Margem EBITDA % 75% 70%

Lucro Liquido consolidado Reais / milhares  334.171  479.177 

Geraçao de fluxo de caixa consolidado Reais / milhares  372.127  (468.285)

SG&A Reais / milhares  209.570  247.111 

Alavancagem Dívida Líquida/EBITDA  1,45  1,15 

CAPEX Reais / milhares  27.485  21.676 
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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)

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
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PERSPECTIVAS PARA O 
FUTURO  
No médio e longo prazos, estamos atentos às oportunidades de ampliação de 
negócios e até com novos produtos e novas parcerias. Especial atenção para mais 
desenvolvimentos de biometano da vinhaça, energia da palha misturada ao bagaço, 
açúcar orgânico “vitaminado”, álcool 70%, álcool em gel, entre outras oportunidades. 
Estamos sempre com o radar direcionado para novos nichos e novas oportunidades, 
inclusive olhando o setor como um todo e novos mercados. 

Com relação ao biogás que produzimos, estamos avaliando uma expansão do projeto 
de fabricação de biometano, aproveitando toda a vinhaça concentrada que geramos, 
o que demandaria um investimento de R$ 350 milhões. Outra opção, que pode 
inclusive ser tocada em paralelo, é apostar em uma tecnologia ainda mais disruptiva, 
a produção de hidrogênio a partir do biogás para uso como combustível. 

Temos acompanhado os desdobramentos em relação à Guerra da Rússia X Ucrânia, 
e com relação aos possíveis impactos avaliamos continuamente a situação de alguns 
insumos necessários às nossas atividades, como fertilizantes e combustíveis, que têm 
passado por reajustes.  

Antes mesmo da guerra começar, nos antecipamos nas compras de fertilizantes, 
visando garantir o fornecimento do produto e mitigar o impacto nos preços. Por 
isso, na safra em 2022 não esperamos aumento significativo em nossos custos com 
fertilizantes. Mas teremos, certamente, impactos com os aumentos dos preços dos 
combustíveis e custos logísticos. 

Importante destacar ainda que, no curto prazo, estamos voltados para: 

  Solidificar as estruturas e a forma de trabalhar de Gente & Gestão. 

  Na parte de Segurança do Trabalho, ter acidente zero com afastamento, preservar 
a integridade de nossos colaboradores e colaboradoras e avançar ainda mais com 
o Programa “Operar Seguro”. Também aprimorar, com mais profundidade, a nossa 
parte de análise e gestão de riscos ocupacionais. 

  Enfatizar a diversidade no ambiente de trabalho, com mais iniciativas e práticas, e 
viabilizar a criação de Comitê de Diversidade. 

  Na Área Agrícola, continuaremos atentos às melhores práticas, técnicas e às 
novidades do mercado. 

  Dar ainda mais foco nos organominerais.   

  Na parte operacional, consolidar nossas unidades no primeiro quadrante das 
melhores usinas do Brasil. 

  Aumentar ainda mais nossos índices de eficiência. 

  Maximizar a produção de etanol. 

  Continuar expandindo a produção orgânica. 

  Ter aproveitamento de tempo industrial de 98%. 

  Finalizar os projetos  de ampliação de exportação de energia na Usina Angélica (MS). 

  Instalar equipamentos da empresa Galileo, de purificação de biometano, para 
utilização em mais veículos automotivos da nossa frota.  

  Ampliar as oportunidades com biogás e biometano. 

  Trabalhar diariamente na redução de nossas despesas. 

  Garantir o cumprimento do orçamento e dos custos planejados, mesmo com um 
cenário de tendência de alta da inflação. 

  Focar em projetos e iniciativas de melhoria contínua, por intermédio do Adeco + 
Excelência Adecoagro.    

  Aumentar o nível de automatização de atividades de auditoria. 
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TABELA DE CONTEÚDO GRI  
GRI 102-55 
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GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Conteúdo padrão
GRI 101: Fundamentos 2016
Perfil Organizacional
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-1 Nome da organização 190 e Caderno de 

indicadores 2021
GRI 102-2 Atividades, marcas, produtos e 

serviços 
22,29 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-3 Localização da sede da organização 22 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-4 Local de operações 18 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-5 Natureza da propriedade e forma 
jurídica 

18 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-6 Mercados atendidos 27 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-7 Porte da organização 18,96,138 e Caderno 
de indicadores 2021

GRI 102-8 Informações sobre empregados e 
outros trabalhadores 

96 e Caderno de 
indicadores 2021

8.8, 10.3 6

GRI 102-9 Cadeia de fornecedores 148,149 e Caderno de 
indicadores 2021

3

GRI 102-10 Mudanças significativas na 
organização e em sua cadeia de 
fornecedores

Não houve

GRI 102-11 Princípio ou abordagem da 
precaução 

148,149 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-12 Iniciativas externas 54,151 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-13 Participação em associações 33 e Caderno de 
indicadores 2021

Estratégia
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-14 Declaração do mais alto executivo 6,7,8,9 e Caderno de 

indicadores 2021
GRI 102-15 Principais impactos, riscos e 

oportunidades
36 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Ética e integridade
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-16 Valores, princípios, normas e 

códigos de comportamento 
20,46,47 e Caderno de 
indicadores 2021

16.3 10

GRI 102-17 Mecanismos para orientações e 
preocupações referentes à ética

39,40 e Caderno de 
indicadores 2021

16.3 10

Governança
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-18 Estrutura de governança 34 e Caderno de 

indicadores 2021
Engajamento com as partes interessadas
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-40 Lista de grupos de stakeholders 66,67,68 e Caderno de 

indicadores 2021
GRI 102-41 Acordos de negociação coletiva 96 e Caderno de 

indicadores 2021
8.8, 8.8.2

GRI 102-42 Identificação e seleção de 
stakeholders 

66,67,68 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-43 Abordagem para engajamento de 
stakeholders 

50 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-44 Principais preocupações e tópicos 
levantados

50 e Caderno de 
indicadores 2021

Práticas de relato
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-45 Entidades incluídas nas 

demonstrações financeiras 
consolidadas 

2 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-46 Definição do conteúdo do relatório 
e dos Limites de tópicos 

50,52 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-47 Lista de tópicos materiais 52 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-50 Período coberto pelo relatório 2 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-51 Data do relatório mais recente 2 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-52 Ciclo de emissão de relatórios 2 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-53 Contato para perguntas sobre o 
relatório 

2 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-54 Declarações de relato em 
conformidade com as Normas GRI 

2 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-55 Sumário de conteúdo da GRI 186 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 102-56 Verificação externa 2 e Caderno de 
indicadores 2021
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GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico Econômico
Tópico material: Desempenho econômico
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
176,177,178 e Caderno 
de indicadores 2021

7

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

176,177,178 e Caderno 
de indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 176,177,178 e Caderno 
de indicadores 2021

GRI 201: Desempenho econômico 2016
GRI 201-1 Valor econômico direto gerado e 

distribuído
176,177,178 e Caderno 
de indicadores 2021

8.1, 8.2, 8.2.1, 
9.1, 9.4, 9.4.1, 
9.5, 17.1.2

Tópico material: Presença no mercado
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
98 e Caderno de 
indicadores 2021

7

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

98 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 98 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 202: Presença no mercado 2016
GRI 202-1 Proporção entre o salário mais 

baixo e o salário mínimo local, com 
discriminação por gênero

98 e Caderno de 
indicadores 2021

1.2, 5.1, 8.5 6

Tópico material: Práticas de Suprimentos
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Caderno de 
indicadores 2021

GRI 204: Práticas de suprimentos 2016
GRI 204-1 Proporção de gastos com 

fornecedores locais
Caderno de 
indicadores 2021

8.3, 9.3.1

GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Anticorrupção
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
42 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

42 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão
GRI 205: Anticorrupção 2016
GRI 205-1 Operações avaliadas quanto a 

riscos relacionados à corrupção
42 e Caderno de 
indicadores 2021

16.5.2 10

GRI 205-2 Comunicação e capacitação em 
políticas e procedimentos de 
combate à corrupção

42 e Caderno de 
indicadores 2021

16.5.2 10

GRI 205-3 Casos confirmados de corrupção e 
medidas tomadas

42 e Caderno de 
indicadores 2021

16.5.2 10

Tópico material: Concorrência desleal
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
42 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

42 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 42 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 206: Concorrência desleal 2016
GRI 206-1 Ações judiciais por concorrência 

desleal, práticas de truste e 
monopólio

42 e Caderno de 
indicadores 2021

16.3

Tópicos Ambientais
Tópico material: Materiais
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
161 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

161 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 161 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 303: Materiais 2016
GRI 301-1 Materiais utilizados, discriminados 

por peso ou volume
161 e Caderno de 
indicadores 2021
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GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Energia
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
166 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

166 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 166 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 303: Energia 2016
GRI 302-1 Consumo de energia dentro da 

organização
166 e Caderno de 
indicadores 2021

Tópico material: Água e efluentes
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
164, 165 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

164, 165 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 164, 165 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 303: Água e efluentes 2018
GRI 303-1 Interações com a água como um 

recurso compartilhado
164, 165 e Caderno de 
indicadores 2021

6.4 8

GRI 303-2 Gestão de impactos relacionados ao 
descarte de água

164, 165 e Caderno de 
indicadores 2021

6.5, 14.2, 
15.1, 15.5

8

GRI 303-3 Captação de água 164, 165 e Caderno de 
indicadores 2021

6.4, 6.4.2 7,8

GRI 303-4 Descarte de água 164, 165 e Caderno de 
indicadores 2021

3.9, 6.3, 6.4, 
12.4, 14.1

8

GRI 303-5 Consumo de água 164, 165 e Caderno de 
indicadores 2021

6.3, 6.4.1, 8.4, 
12

8

GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Biodiversidade
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
172, 173 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

172, 173 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 172, 173 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 305: Biodiversidade 2016
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

172, 173 e Caderno de 
indicadores 2021

304-2 Impactos significativos de 
atividades, produtos e serviços na 
biodiversidade

172, 173 e Caderno de 
indicadores 2021

304-3 Habitats protegidos ou restaurados 172, 173 e Caderno de 
indicadores 2021

304-4 Espécies incluídas na lista vermelha 
da IUCN e em listas nacionais de 
conservação com habitats em 
áreas afetadas por operações da 
organização

172, 173 e Caderno de 
indicadores 2021
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GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Emissões
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
170, 171 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

170, 171 e Caderno de 
indicadores 2021

9.4, 12.4, 
12.5, 13.1, 
13.3, 14.2, 
14.3, 15.1

7, 8, 9

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 170, 171 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 305: Emissões 2016
GRI 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de 

gases de efeito estufa (GEE)
170, 171 e Caderno de 
indicadores 2021

3.9, 9.4.1, 
12.4, 14.3, 
15.2

7, 8

GRI 305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) 
de gases de efeito estufa (GEE) 
provenientes da aquisição de 
energia

170, 171 e Caderno de 
indicadores 2021

3.9, 9.4.1, 
12.4,13.1, 
14.3, 15.2

7, 8

GRI 305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 
3) de gases de efeito estufa (GEE)

170, 171 e Caderno de 
indicadores 2021

3.9, 12.4, 
13.1,14.3, 15

7, 8

GRI 305-4 Intensidade de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE)

170, 171 e Caderno de 
indicadores 2021

13.1,14.3, 
15.2

8

Tópico material: Resíduos
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
167 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

167 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 167 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 305: Resíduos 2016
306-1 Geração de resíduos e impactos 

significativos relacionados a 
resíduos

167 e Caderno de 
indicadores 2021

306-2 Gestão de impactos significativos 
relacionados a resíduos

167 e Caderno de 
indicadores 2021

306-3 Resíduos gerados 167 e Caderno de 
indicadores 2021

306-4 Resíduos não destinados para 
disposição final

167 e Caderno de 
indicadores 2021

306-5 Resíduos destinados para 
disposição final

167 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Conformidade ambiental
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Caderno de 
indicadores 2021

9.4, 12.4, 
12.5, 13.1, 
13.3, 12.2, 
14.3, 15.1

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Caderno de 
indicadores 2021

GRI 307: Conformidade ambiental 2016
GRI 307-1 Não conformidade com leis e 

regulamentos ambientais
Caderno de 
indicadores 2021

16.3 8

Tópico material: Avaliação ambiental de fornecedores
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Caderno de 
indicadores 2021

GRI 308: Avaliação ambiental de fornecedores 2016
GRI 308-1 Novos fornecedores selecionados 

com base em critérios ambientais
Caderno de 
indicadores 2021

8

Tópicos Sociais
Tópico material: Emprego
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Caderno de 
indicadores 2021

GRI 401: Emprego 2016
GRI 401-1 Novas contratações e rotatividade 

de empregados
Caderno de 
indicadores 2021

5.1, 8.5, 8.6, 
10.3

6

GRI 401-2 Benefícios oferecidos a empregados 
em tempo integral que não 
são oferecidos a empregados 
temporários ou de período parcial

Caderno de 
indicadores 2021

3, 5.4, 8.5

GRI 401-3 Licença maternidade/paternidade Caderno de 
indicadores 2021

5.1, 5.4, 8.5 6
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GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Saúde e Segurança ocupacional
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Caderno de 
indicadores 2021

GRI 403: Saúde e Segurança ocupacional 2018
GRI 403-1 Sistema de gestão de saúde e 

segurança do trabalho
Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI 403-2 Identificação de perigo, avaliação de 
riscos e investigação de incidentes

Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI 403-3 Serviços de saúde do trabalho Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI 403-4 Participação dos trabalhadores, 
consulta e comunicação aos 
trabalhadores referentes a saúde e 
segurança do trabalho

Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI 403-5 Capacitação de trabalhadores em 
saúde e segurança do trabalho

Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI 403-6 Promoção da saúde do trabalhador Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI 403-7 Prevenção e mitigação de impactos 
de saúde e segurança do trabalho 
diretamente vinculados com 
relações de negócios

Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI 403-8 Trabalhadores cobertos por um 
sistema de gestão de saúde e 
segurança do trabalho

Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI 403-9 Acidentes de trabalho 126, 134, 135 
e Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8, 8.8.1 6

GRI 403-10 Doenças profissionais 126, 134, 135 
e Caderno de 
indicadores 2021

3.8, 8,8 6

GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Treinamento e educação
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
106 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

106 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 106 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 404: Treinamento e educação 2016
GRI 404-1 Média de horas de capacitação por 

ano, por empregado
106 e Caderno de 
indicadores 2021

4.3, 4.3.1, 4.4, 
4.5, 5.1, 8.2, 
8.5, 10.3

6

GRI 404-2 Programas para o aperfeiçoamento 
de competências dos empregados 
e de assistência para transição de 
carreira

106 e Caderno de 
indicadores 2021

8.2, 8.5

GRI 404-3 Percentual de empregados que 
recebem avaliações regulares de 
desempenho e de desenvolvimento 
de carreira

106 e Caderno de 
indicadores 2021

5.1, 8.5, 10.3 6

Tópico material: Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
123 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

123 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 123 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016
GRI 405-1 Diversidade em órgãos de 

governança e empregados
Caderno de 
indicadores 2021

5.5.2, 8.5, 
16.7.1

6

GRI 405-2 Proporção entre o salário-base e 
a remuneração recebidos pelas 
mulheres e aqueles recebidos pelos 
homens

123 e Caderno de 
indicadores 2021

8.5, 10.3 6
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GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Não discriminação
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
39 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

39 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão 39 e Caderno de 
indicadores 2021

GRI 406: Não discriminação 2016
GRI 406-1 Casos de discriminação e medidas 

corretivas tomadas
39 e Caderno de 
indicadores 2021

5.1, 8.8 6

Tópico material: Comunidades locais
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Caderno de 
indicadores 2021

1

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Caderno de 
indicadores 2021

GRI 413: Comunidades locais 2016
GRI 413-1 Operações com engajamento, 

avaliações de impacto e programas 
de desenvolvimento voltados à 
comunidade local

Caderno de 
indicadores 2021

1

GRI 413-2 Operações com impactos negativos 
significativos – reais e potenciais – 
nas comunidades locais

Caderno de 
indicadores 2021

1.4, 2.3 1

GRI Standard Página de referência 
ou divulgação ODS UNGC

Tópico material: Avaliação Social de Fornecedores
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Caderno de 
indicadores 2021

GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2016
GRI 414-1 Novos fornecedores selecionados 

com base em critérios sociais
Caderno de 
indicadores 2021

Tópico material: Conformidade socioeconômica
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu 

Limite
Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Caderno de 
indicadores 2021

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Caderno de 
indicadores 2021

GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016
GRI 419-1 Não conformidade com leis 

e regulamentos na área 
socioeconômica

Caderno de 
indicadores 2021

16.3, 16.5.2
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APOIO
ANA FLAVIA ALVES OLIVEIRA
ANA PAULA ANDRADE FERREIRA
ANDRE SILVA OLIVEIRA
ANTHONY GUSTAVO PEREIRA HIDALGO
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
APARECIDA TATIANE DA SILVA
BARBARA NOEMI SAYAGO
CAIO MONTEIRO WALTER
CAIO YUKIO MACEDO YAMAUCHI
CASSIO UELLITON SILVA BARBOSA
CATARINA MARDEGAN
CLAUDIA MARIA RODRIGUES
CLAUDIANNE OLIVEIRA DOS SANTOS
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MENDES
CRISTIANE LOPES DOS SANTOS
DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
DANIELA NAKAMURA
DIEGO FELIPE BATISTA
EDGARD WILLIANS PEREIRA DOS SANTOS
EDUARDO DE OLIVEIRA
EDUARDO FERREIRA VIDIGAL
ESIO ANTONIO LOURENCO
EZIO RENAN DA SILVA
FABIO TEIXEIRA SILVEIRA
FABIOLA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES
FABRISSIO VIANA SMANIOTTO
FERNANDO ALVES MARTIN
FERNANDO CASAVECHIA DE OLIVEIRA
FERNANDO CLIMACO PEREIRA
FERNANDO HENRIQUE MAZETTI
GABRIEL NOGUEIRA SANTOS INACIO
GABRIEL REPETTI
GILSOM MACHADO BENTO
GREGORIO BETIM GALDINO
HEBERSON VALERIO MARTINS
HELIO GERALDO DOMINGUITE FILHO
HERMINIO AFONSO FERREIRA

JADSON BATISTA DA SILVA
JOEL CONSTANCIO
JORGE FERNANDO FAVARO GOMES
JOSE GOMES DA SILVA NETO
JOYCE VANESSA MARTINS DE ABREU
JUARI FARIAS DE JESUS
JULIANA DOS SANTOS BRAZ
LEO SANTANA DUTRA
LEONARDO PAULO DE CLEVA DUARTE
LOURENCO BOZOLA
LUCAS CORTEZ CORDEIRO
LUCAS TEIXEIRA DA SILVEIRA
LUCIANO FARIA
LUIZ MIGUEL SANTO PIETRO
MAIRA GONZAGA BENEVIDES
MARCELEI DANIEL DA SILVA
MARCELLE LACERDA CORREA
MARCUS VINICIUS SILVA MIGLIORANCA
MARIA DENISE DE CASSIA SILVA
MARIANO JOSE DE SANTIS
MURILO DA SILVA MORISCO
PABLO EZEQUIEL LOPEZ
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FIORDELICE
RAPHAEL GONCALVES MAZZINI
RENAN BRUNO TORRES DOS SANTOS
RENATO NOGUEIRA
ROBERTO OLIVEIRA
SANDRO DE SOUZA MIRANDA
SERGIO SAMPAIO REZENDE
TAYNA LORENZON MARTINS
TIAGO GIRALDI
TIAGO SOARES DE OLIVEIRA
VAGNER FABIANO BEZERRA
VALDIR DA CUNHA BACCULE
VINICIUS CODRIGNANI AZEVEDO
WILLIAN BASILIO DE LIMA
YOSHIYUKI MATSUOKA
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