
Criada em 2003, a Biorigin tem a sustentabilidade  
na base da sua estratégia de negócios e de crescimento. 
Desenvolver produtos 100% naturais, sem a utilização  
de organismos geneticamente modificados e com  
total responsabilidade socioambiental em toda a cadeia 
produtiva, é o nosso propósito.

O modelo de negócio que criamos contribui para que nossos 
clientes incorporem ingredientes naturais para realçar o sabor, 
aumentar a conservação e adicionar funcionalidades nutritivas 
a seus produtos. No final desse ciclo virtuoso, ajudamos 
a oferecer alimentos mais saborosos e saudáveis para a 
população e a enriquecer nutricionalmente as rações que 
melhoram a saúde, o desempenho e cuidados com os animais 
de produção e com os pets em nossas casas.

Com inovação e foco nas necessidades de nossos clientes, 
temos fortalecido e construído parcerias, ampliando nossa 
presença de mercado na Europa, nos Estados Unidos, na 
América Latina e na Ásia. Com eficiência sobre os ativos 
industriais, entregamos produtos de qualidade e seguros em 
mais de 60 países diferentes.

O modelo de atuação da Biorigin é relevante para a 
diversificação estratégica dos negócios da Zilor. Nosso 
objetivo é sermos cada vez mais competitivos e ampliarmos 
a geração de valor, com um legado de sustentabilidade e 
responsabilidade nos processos produtivos.

Para alcançar essa relevância, a inovação é o principal 
direcionador da nossa companhia. Nossa capacidade de 
identificar tendências dos mercados e de oferecer soluções 
naturais será, cada vez mais, um diferencial competitivo 
valorizado por nossos clientes e parceiros.

Uma equipe de colaboradores altamente qualificados e com 
diversidade é a base sobre a qual construímos essa cultura de 
inovação e foco no cliente. Em todas as áreas administrativas 

e operacionais, homens e mulheres trabalham lado a lado 
em busca da excelência e da máxima eficiência, para que 
nossas entregas sejam sempre mais ágeis, confiáveis e 
agreguem valor para nossos clientes.

Esse modelo de negócio se completa com uma cadeia 
de suprimentos responsável e sustentável. Conhecemos a 
origem dos insumos que utilizamos em nossas indústrias e 
temos a certeza de que as melhores práticas ambientais e 
sociais foram empregadas para a sua produção. 

Com a matéria-prima fornecida pela própria Zilor, 
garantimos a rastreabilidade de todo o processo, 
desde a produção da levedura até o produto final. A 
Bonsucro, principal certificação internacional voltada à 
sustentabilidade no setor sucroenergético, atesta esse 
compromisso e amplia a segurança para nossos clientes 
em todo o mundo. 

A pandemia de covid-19 evidenciou a importância da 
indústria alimentícia para a segurança da sociedade 
global. Além da doença, convivemos com o risco de 
desabastecimento e o impacto sobre as populações 
com menor poder aquisitivo. Mesmo quando os desafios 
dessa crise estiverem superados, o aumento populacional 
seguirá exigindo a produção de alimentos em maior 
escala, com mais eficiência e menor impacto ambiental.

Nós, da Biorigin, fazemos parte dessa equação  
com a oferta de produtos inovadores e naturais para 
alimentação humana e nutrição animal, promovendo 
saúde e bem-estar. Estamos no caminho certo para  
seguir crescendo e contribuindo para um mundo  
mais sustentável.

Mensagem do 
Diretor-Presidente 
da Biorigin

Emerson de Vasconcelos 
Diretor-Presidente da Biorigin

GRI 102-14

Zilor 
Relatório de Sustentabilidade  
Safras 2018/2019 e 2019/2020

5 


	home
	mensagem
	nossos negocios
	zilor
	biorigin
	nossa gente
	desenvolvimento
	sobre
	destaques

	Button 257: 
	Page 5: 

	Button 258: 
	Page 5: 

	Button 259: 
	Page 5: 

	Button 261: 
	Page 5: 

	Button 262: 
	Page 5: 

	Button 263: 
	Page 5: 

	Button 264: 
	Page 5: 

	Button 265: 
	Page 5: 

	home 6: 
	Page 5: 

	print 6: 
	Page 5: 

	Button 266: 
	Page 5: 



