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Biotecnologia,  
saúde e qualidade de vida

Especializada em processos biotecnológicos para a 
produção de ingredientes naturais, a Biorigin é uma 
empresa que promove a saúde e a qualidade de vida 
com a oferta de produtos para indústrias de alimentos e 
nutrição animal. Nossa unidade de negócios criada em 
2003 tem atuação global e atende clientes em mais de 
60 países – nas Américas, Europa e Ásia.

Os produtos da Biorigin proporcionam realce de sabor, 
redução de sódio, extensão da vida útil dos alimentos, 
enriquecimento nutricional de rações e melhora da 
saúde animal. Benefícios que agregam valor aos 
produtos de nossos clientes por meio de ingredientes 
naturais, não modificados geneticamente e com uma 
cadeia produtiva sustentável e certificada.  

A certificação Bonsucro para toda a cadeia de 
custódia oferece aos clientes a garantia de procedência 
e a rastreabilidade da matéria-prima utilizada no 
processo produtivo da Biorigin. Uma iniciativa 
importante para assegurar a utilização de boas práticas 
sociais e ambientais, com respeito aos direitos humanos 
e ações de preservação do meio ambiente.

Além disso, as certificações ISO 22000,  
FSSC 22000 e GMP+ asseguram as boas práticas 
de produção e a segurança de alimentos, 
abrangendo as etapas de produção, embalagem 
e logística de distribuição para 100% dos volumes 
produzidos. A fábrica instalada nos Estados 
Unidos tem a certificação SQF (Safe Quality 
Food) para o Sistema de Gestão da Segurança de 
Alimentos. No último biênio, a produção alcançou 
o patamar de 41 mil toneladas, das quais 62% 
foram processadas na unidade Quatá.

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

35,6 36,0
41,3 41,5

Volume produzido (mil toneladas)

GRI 102-12 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | FP5

FEED – Soluções naturais para melhor desempenho, saúde e bem-estar dos animais.

FOOD – Extratos de levedura, derivados e aromas naturais para os mercados de 
alimentação humana, fermentação e enológico.

As certificações  
da Biorigin

Bonsucro 
para a cadeia 
de custódia

ISO 22000 e 
FSSC 22000 
para a gestão 
da segurança 
de alimentos

NON GMO  
Project Verified 
para produtos  
do segmento 

FOOD

HALAL para 
alimentos 

preparados de 
acordo com as 

leis islâmicas de 
alimentação

GMP+ B2 e 
GMP + B3 para 
segurança de 
alimentos para 

a cadeia de 
nutrição animal

ISO 14001  
para o sistema 

de gestão 
ambiental

KOSHER para 
alimentos 

preparados de 
acordo com as 
leis judaicas de 

alimentação

Clique para 
saber mais

Além das certificações, 
a Biorigin participa 

das plataformas 
Sedex e Ecovadis, 
iniciativas voltadas 

para a promoção da 
sustentabilidade nas 
cadeias produtivas.

Saiba mais na página 39.
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https://www.biorigin.net/biorigin/index.php/pt/produtos/feed
https://www.biorigin.net/biorigin/index.php/pt/produtos/food


As inovações dos ingredientes Biorigin agregam 
valor por meio de soluções naturais que beneficiam 
toda uma cadeia de alimentação mais saudável.

Benefícios da biotecnologia

Os produtos da linha Food, destinados para 
a fabricação de alimentos, podem proporcionar 
uma redução de até 70% do teor de sódio e de até 
30% de açúcar dos alimentos, mantendo sempre 
o sabor. São ainda alternativas interessantes para 
que nossos clientes substituam a aplicação de 
produtos químicos e associem suas marcas a  
um estilo de vida mais saudável.

Outra tendência que acompanhamos é a de 
alimentação vegana, vegetariana ou com o 
consumo moderado de carne. Estima-se que 
esse mercado movimente US$ 5 bilhões em  
2020 – e há nele a oportunidade para produtos 
que realcem o sabor de carne em alimentos  
com base vegetal.

No segmento Feed, voltado para a  
nutrição animal, os diferenciais nutritivos das 
leveduras e dos ingredientes que produzimos  
são fundamentais para que os produtos finais 
sirvam a demandas específicas de cada tipo  
de criação e dos consumidores.

Nesse segmento, nosso portfólio de 
produtos agrega benefícios diversos, 
como a melhor palatabilidade das 
rações, aumento da absorção de 
nutrientes pelos animais e das defesas 
naturais do organismo, melhoria do 
trato gastrointestinal, entre outras 
vantagens. O resultado é o aumento do 
bem-estar animal e da sustentabilidade 
nas cadeias produtivas.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3

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

37 



Inovação e parceria  
com os clientes

Em seu modelo de negócio, a Biorigin atua 
em parceria com os clientes para identificar 
oportunidades, inovar e desenvolver novos produtos 
que atendam às tendências e demandas dos 
mercados de alimentos e de nutrição animal. Nossas 
equipes técnicas desenvolveram no último ano, por 
exemplo, 12 projetos em formato tailor-made – no 
qual a nova solução é construída em parceria com os 
clientes para uma necessidade específica.

A criação de novos produtos para os segmentos  
Food e Feed e as melhorias de processos são outro tipo 
de inovação que impulsiona as parcerias entre a Biorigin 
e os clientes. Assim, formamos uma relação técnica 
e comercial de longo prazo, baseada na confiança e 
no reconhecimento da nossa importância estratégica 
como fornecedores de ingredientes naturais com 
biotecnologia aplicada.

A cada dois anos, conduzimos um processo de 
avaliação da satisfação de nossos clientes com 
apoio de consultoria externa e especializada. 
Representantes de empresas e de distribuidores  
que compraram da Biorigin são entrevistados por 
telefone ou respondem a pesquisas on-line. A 
amostra de entrevistados é aleatória e a avaliação 
dos resultados segue uma metodologia estatística 
que valida o desenvolvimento de planos de ação 
e melhorias, posteriormente conduzidos sob a 
supervisão da área de Qualidade.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3

84% de 
favorabilidade 

geral

86% 
de satisfação com 
relação ao suporte 

técnico

82% 
de satisfação 

com relação ao 
atendimento

93% 
de satisfação 

com relação aos 
produtos

Destaques da 
pesquisa com 

clientes
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Além da pesquisa de satisfação, a Biorigin monitora a percepção de seus 
clientes e distribuidores por meio das solicitações e reclamações recebidas 
e do índice OTIF, que avalia a entrega do produto no prazo e nas condições 
estabelecidas no momento da compra.

Nossa parceria com os clientes se estende para o compromisso de adotar 
e divulgar boas práticas sociais e ambientais em nosso modelo de negócio. 
Participamos das plataformas internacionais de avaliação de fornecedores 
Ecovadis e SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit). Por meio delas, 
empresas do mundo todo têm acesso a dados sobre a conformidade e a 
gestão socioambiental da Biorigin, que são considerados nos processos de 
compras e de qualificação de fornecedores. 

A verificação diretamente pelos clientes das condições de produção, 
em auditorias presenciais, também faz parte da nossa rotina. Nas safras 
2018/2019 e 2019/2020, recebemos 53 visitas de especialistas externos 
para auditoria ou certificação e respondemos a 10 questionários de clientes 
e bancos sobre aspectos socioambientais da nossa operação.

Na safra 2019/2020, a Biorigin atingiu a  
classificação ouro em sustentabilidade da Ecovadis. 
A unidade de negócio foi avaliada quanto ao 
desempenho de sustentabilidade de acordo com 
21 critérios, em quatro categorias (meio ambiente, 
direitos trabalhistas e humanos, ética e práticas  
de compras sustentáveis).

Destaques  
do biênio

9  
novos métodos 

produtivos 
desenvolvidos

12  
projetos 

desenvolvidos 
com clientes em 

formato  
tailor-made

13  
novos produtos 
desenvolvidos

9 Food e  
4 Feed

14  
melhorias  

de produtos e 
processos aplicadas 

10 Food e  
4 Feed
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Em paralelo ao desenvolvimento de 
novos produtos e inovações, a Biorigin 
busca a melhoria contínua de seus 
processos industriais e produtivos, 
com inovação e foco no cliente. Esses 
avanços ocorrem por meio de programas 
estruturados, que engajam todos os 
colaboradores na busca por oportunidades 
para sermos mais eficientes e ágeis.

Diariamente, nossas equipes realizam 
uma reunião de Gestão Operacional 
(GO) na qual discutem o desempenho 
operacional e analisam diferentes 
indicadores de eficiência e de 
produtividade. O encontro reúne gestores, 
analistas e estagiários e tem o objetivo 
de propor medidas corretivas ágeis – 
as chamadas Ações de Ver e Agir. Ao 
final de cada mês, os aprendizados são 
consolidados em uma reunião de Lições 
Aprendidas, que permite a incorporação 
das melhorias aos processos.

Quando as Ações de Ver e Agir não 
alcançam a eficácia esperada, adotamos 
uma metodologia diferente para encontrar 
a causa-raiz dos desafios e as soluções 
adequadas. A ferramenta Projeto 8D 
estabelece oito etapas para a formação de 
uma equipe multidisciplinar, investigação 
do problema processual ou de produto, 
definição de soluções e padronização dos 
processos produtivos.

Melhoria  
contínua

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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Reunião  
diária de Gestão 

Operacional

Ações de  
Ver e Agir

Projeto 8D 

investigação 
detalhada de 

causa-raiz

Lean  
Six Sigma 

23 projetos  
desde 2016

Ciclo Kaizen 

para solução de 
desafios em alguns 
dias (Kaizen Blitz) 
ou meses (Kaizen 

Projeto)

Abordagem de 
melhoria contínua

Para desafios ainda maiores e mais complexos, 
nossos times aplicam a metodologia, Lean Six  
Sigma para a elaboração de projetos de melhoria 
contínua. Desde 2016, já realizamos 23 iniciativas 
apoiadas nessa metodologia que resultaram em 
aumento de produtividade, redução do tempo 
de setup das máquinas e mais eficiência dos 
equipamentos industriais.

Nossos colaboradores também são engajados 
por meio do Ciclo Kaizen, que visa estimular o 
desenvolvimento de projetos possíveis de serem 
executados em alguns dias (Kaizen Blitz) ou em 
alguns meses (Kaizen Projeto). O objetivo é encontrar 
oportunidades de melhoria que possibilitem atender o 
cliente sempre com os produtos corretos, assim que 
formos demandados e com total precisão.

Para alcançar esse objetivo, adotamos a  
metodologia TPM (Total Productive Maintenance,  
em inglês) para eliminar perdas e desperdícios, reduzir 
o tempo de paradas nos processos e diminuir custos, 
mantendo o elevado padrão de qualidade exigido 
pelos clientes. Conduzimos dois projetos pilotos  
nessa frente, e os resultados obtidos, em conjunto  
com as iniciativas Kaizen, foram promissores, 
permitindo que a metodologia seja ampliada para 
outras etapas do processo produtivo.

Nosso objetivo  
com projetos de melhoria  

e engajamento dos  
colaboradores é sermos  

ainda mais eficientes  
e atender os clientes  

com qualidade

Total Productive Maintenance    eliminação de perdas e desperdícios

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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