
Uma das principais produtoras de açúcar, energia  
elétrica e etanol do Brasil, nossa companhia evoluiu em 
todos os aspectos importantes para a competitividade dos 
negócios no último biênio. Entre os avanços está a redução 
de 81% na taxa de frequência de acidentes com afastamento, 
o que mostra o compromisso de todos com a segurança das 
pessoas em nossas atividades. Um cuidado que devemos 
manter e fortalecer a cada dia, disseminando cada vez mais 
nossa cultura de segurança e amadurecendo os sistemas  
de gestão para alcançar o objetivo de zero acidente em 
nossas unidades.

A atenção com a saúde de nossos colaboradores  
tornou-se ainda mais importante com a chegada da covid-19 
ao Brasil. De imediato, tomamos ações emergenciais para 
evitar a contaminação das pessoas e instalamos uma 
comissão de risco para acompanhar o avanço da pandemia  
e seus impactos em nossas atividades.

No último biênio, alcançamos índices de produtividade 
e de eficiência bastante satisfatórios. A área agrícola 
aumentou sua produtividade, e a moagem de cana-de-açúcar 
apresentou uma elevação de 9,2% na safra 2019/2020. Esse 
crescimento se refletiu num volume 18,1% maior de açúcar e 
5,3% maior de etanol produzidos e 12,2% de energia elétrica 
exportada na comparação com o período anterior.

Apesar dos desafios atuais, as perspectivas para o etanol 
no Brasil continuam positivas, principalmente por causa 
da entrada em vigor do RenovaBio, política pública que 
incentiva a descarbonização da matriz energética brasileira. 
Fomos uma das primeiras companhias do país a receber a 
certificação para a emissão dos créditos de descarbonização, 

os CBIOs, o que motiva a seguir em busca de soluções 
para aumentar a eficiência energética dos nossos 
processos produtivos.

Nossos produtos têm se destacado cada vez mais 
como essenciais. O etanol apresenta ganhos ambientais 
relevantes para a diminuição das emissões de gases de 
efeito estufa e da poluição em centros urbanos. A energia 
elétrica a partir da biomassa contribui para ampliar a 
presença de fontes renováveis na matriz brasileira. E o 
açúcar, utilizado de forma equilibrada, é uma importante 
fonte de energia na alimentação das pessoas. Além disso, 
o cenário cambial vem apresentado condições favoráveis 
para a exportação do açúcar e do etanol.

Estamos focados em manter a melhora contínua das 
ferramentas e dos procedimentos de gestão. A conexão 
e a interação produtiva entre as equipes, a atuação 
responsável dos líderes e o fortalecimento de uma cultura 
corporativa voltada para a máxima eficiência serão ainda 
mais importantes a partir de agora.

Continuaremos atuando em busca do equilíbrio entre 
a geração de resultados importantes para os acionistas, 
o cuidado com o meio ambiente e a contribuição para o 
desenvolvimento social das comunidades nos municípios 
em que estamos presentes. Nosso compromisso com um 
modelo produtivo sustentável seguirá como prioridade 
e será, cada vez mais, a base dos resultados que 
alcançaremos na sociedade que emergirá após a pandemia.
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