
COMPROMISSO 1

ACOMPANHAR  
AS MUDANÇAS PARA 
UMA AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL  
E EFICIENTE

Para enfrentar coletivamente 
as diversas transformações 
que mexem com o mundo 

agrícola (aumento demográfico, 
aquecimento global, esgotamento 

do solo, etc.), estamos 
comprometidos em acelerar  

a evolução de nossos modelos  
de produção, juntamente com 
nossos parceiros, oferecendo 
novas soluções inovadoras, 

duradouras e de alto 
desempenho.

Desafios
#1 Inovar de maneira 

sustentável
#2 Contribuir para  
a economia circular

#3 Luta contra a poluição  
e a mudança climática

COMPROMISSO 3

AGIR EM PROL  
DO TERRITÓRIO E COM  

OS CLIENTES
Devido à nossa presença 
nos níveis local, nacional 
e internacional, estamos 

comprometidos em promover  
o desenvolvimento dos territórios 
em que estamos estabelecidos. 

Uma contribuição que queremos 
que seja ao mesmo tempo 

concreta, transparente e à altura 
das expectativas expressas  

por nossas partes interessadas. 
Para nossos clientes, isto  

se traduz principalmente em 
uma proximidade reforçada 

e mais apoio a práticas 
duradouras e rentáveis.

Desafios
#1 Acompanhar o território 

e os clientes na mudança das 
práticas

#2 Fortalecer o dinamismo 
econômico local

#3 Construir novos modos  
de diálogos e de ação cidadã

COMPROMISSO 2

CONTRIBUIR PARA  
O DESENVOLVIMENTO 
DOS COLABORADORES  

E DOS PARCEIROS
Como são eles que dão  

ao Grupo a energia coletiva 
que permite o seu avanço, 
nós apoiamos os nossos 

colaboradores, garantindo 
a sua segurança, bem-estar 
e empregabilidade. Nosso 

compromisso também  
se aplica a toda a nossa cadeia 
de valor e, em particular, aos 
nossos fornecedores, criando 

novos modos de parceria  
que combinam proximidade  

e sustentabilidade.

Desafios
#1 Favorecer o 

desenvolvimento de habilidades
#2 Melhorar continuamente 

as condições de trabalho
#3 Comprar de maneira 

ética e sustentável

O essencial
DA DECLARAÇÃO  
DE DESEMPENHO  

EXTRA-FINANCEIRO



Através de nossa iniciativa de responsabilidade,  
nos engajamos para criar o valor para…

…NOSSOS TERRITÓRIOS

57 
intervenções em escolas  
feitas por colaboradores*

279
parcerias  

de pesquisa

119 
organizações  
sem fins lucrativos  
apoiadas

574 toneladas 
de doações de alimentos

* Indicadores fortemente impactados  
este ano pela crise sanitária.

Dados ao final de 2020

…NOSSO AMBIENTE

76 %
resíduos reciclados

35 %
biomassa  

entre as energias consumidas 
pelo Grupo

dados 2020

dados 2019

 Eletricidade 

 Gás 

  Óleo  
combustível

 Coque de petróleo 

  Madeira e  
similares

16 %

21 %

24 %

35 %

4 %

35 %

13 %

26 %

3 %23 % 0,74 m3

de água consumida  
por tonelada produzida

35 %
água reciclada

9 687
inspeções internas  
de segurança

…NOSSOS 8 500 COLABORADORES

14 h
de formação  
média por funcionário  
ao longo do ano*

27 %
de mulheres  

no Grupo

Taxa de frequência  
de acidentes  
de trabalho

dados 2020

dados 2019

6,7

10,1

1/4
de mulheres gerentes 

em relação ao número 
total de gerentes

95 %
de contratos por tempo indeterminado


