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A segurança, a saúde e o cuidado com a vida dos  
nossos colaboradores são nossas prioridades absolutas  
na condução dos negócios e das atividades, desde o 
campo até a indústria. Nosso objetivo é construir um 
ambiente de trabalho no qual os riscos de acidentes sejam 
sempre minimizados, com o apoio de procedimentos 
de segurança e, principalmente, da prática de 
comportamentos seguros e responsáveis.

Com o programa Vida em Foco, desenvolvemos um 
modelo de gestão que padroniza as atividades preventivas 
e estabelece controles e procedimentos de investigação 
para a melhoria contínua. A iniciativa, no entanto, vai além 
do aspecto técnico e reforça a conscientização dos líderes, 
colaboradores e prestadores de serviços para que suas 
atitudes diárias evitem riscos de acidentes. Todas as ações 
abrangem 100% das unidades e engajam colaboradores 
e prestadores de serviço, além de estenderem o nível de 
excelência interno aos Parceiros Agrícolas.

Criado em 2017, o Vida em Foco possui uma estrutura 
de governança própria. Além disso, com o Programa de 
Observação e Prevenção, possuímos uma equipe dedicada 
a realizar inspeções e avaliações comportamentais dos 
colaboradores, identificar desvios e conduzir abordagens 
educativas com os profissionais que cometem desvios das 
diretrizes de segurança.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-1 | 403-2 | 403-8
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO VIDA EM FOCO

GDS 
Grupo Diretor de Segurança

GGS 
Grupo Gestor de Segurança

IAS e POP
Inspeção e 
Diálogo de 
Segurança

Investigação  
de Acidentes Governança

Agrícola

Industrial

Biorigin

Define as diretrizes estratégicas 
dos programas e acompanha os 

indicadores de segurança (acidentes 
de trabalho e ações proativas), 
a investigação de ocorrências, 

a atualização de normas e 
procedimentos e os resultados de 

auditorias e inspeções.

SIPAT e SIPAT-RURAL
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
fortalece o tema de saúde e segurança com 

campanhas educativas em todas as unidades

CIPA e CIPAT-RURAL
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

abrangem 100% dos colaboradores

Os resultados do Vida em Foco têm sido continuamente positivos. Na 
safra 2019/2020, houve uma redução de 81% no índice de acidentes com 
afastamento em comparação à safra 2017/2018, quando a iniciativa foi 
implementada. O programa evolui a cada ano, seguindo um planejamento 
voltado para aumentar a governança sobre as práticas, desenvolver a 
disciplina operacional e ampliar a percepção dos colaboradores sobre os 
riscos em Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA).

Essa evolução é consequência de uma série de ações e ferramentas de 
gestão que foram e continuam sendo implementadas em nossa companhia. 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Taxa de frequência de acidentes  
com afastamento

4,25 4,37

2,89

0,82

+3%
-34%

-72%

2.772 horas de  
treinamento 

sobre o Vida em Foco  
na safra 2019/2020

Comunicação
• Diálogo Diário de Segurança (DDS)

• Reuniões mensais CIPA e CIPATR

• Mensagens via rádio para a área agrícola

• Treinamentos para novos colaboradores

• Reuniões de trabalho

• Gestão operacional da indústria

IAS é a ferramenta utilizada pela 
equipe de SSMA para checagem e 
avaliação das medidas preventivas

POP é a ferramenta utilizada pelos  
gestores para realizar observações 

comportamentais e preventivas

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-1 | 403-2 | 403-4 | 403-5 | 403-6 | 403-9
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Prevenção e riscos
Possuímos uma matriz de riscos em saúde e segurança, 

que sistematiza a identificação, priorização e tratamento 
das situações e cenários em um nível mais estratégico 
e sistêmico. Os colaboradores e prestadores de serviço 
recebem orientações e seguem procedimentos para avaliar, 
sistematicamente, as condições de segurança no ambiente de 
trabalho, utilizando ferramentas de avaliação e formalização 
como a Autorização de Trabalho de Risco (ATR) e a Permissão 
de Entrada de Trabalho em Espaço Confinado (PET). 

Nossos líderes reforçam, ainda, a importância do direito 
de recusa: se há risco para a saúde ou a integridade física, 
os profissionais devem interromper as tarefas e comunicar 
imediatamente as lideranças.

Controle e  
mitigação de incêndios

A ocorrência de incêndios é o maior risco ambiental  
e de segurança para as atividades de cultivo e colheita  
de cana-de-açúcar. Como forma de prevenção, adotamos  
a colheita 100% mecanizada em Quatá (desde 2011) e  
não realizamos nenhum tipo de queimada antes do corte  
em áreas arrendadas.

Além disso, todas as nossas unidades atendem às instruções 
técnicas do Corpo de Bombeiros e contam com Brigadas de 
Incêndio, formadas por profissionais treinados para atuar em 
situações de emergência e prestar primeiros socorros.

Em 2019, nosso Plano de Emergência Agrícola foi  
aprimorado com a inclusão de novas estratégias para controle 
e combate de incêndios acidentais com segurança e eficiência. 
Uma delas é a previsão para a utilização de um avião-tanque, 
disponibilizado por empresa aérea parceira e credenciada para 
ações de combate a incêndios agrícolas e florestais.

No mesmo ano, nossa companhia assumiu a 
coordenação do Plano de Auxílio Mútuo de Empresas 
(PAME) da região do município de Assis (São Paulo), 
onde está localizada a unidade Quatá. O objetivo 
do PAME é garantir que as empresas associadas e 
autoridades locais ajam de forma integrada e ágil 
no controle a incêndios que possam comprometer a 
segurança dos colaboradores e das áreas agrícolas 
e ameaçar a preservação de áreas florestais e de 
preservação permanente (APPs).

19,5 mil horas
de treinamentos foram 
dedicadas a essas equipes nas 
safras 2018/2019 e 2019/2020

282 
colaboradores 
participam das equipes 
de emergência

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-2 | 403-5
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Acompanhamento da  
saúde e da qualidade de vida

Entre as práticas que adotamos para 
promover a qualidade de vida de nossos 
colaboradores estão os exames médicos 
complementares que ajudam a identificar 
riscos para a saúde. Assim, fatores 
importantes são monitorados pelas equipes 
médicas por meio de hemogramas e outros 
tipos de exames que avaliam níveis de 
glicemia, colesterol, creatinina e triglicérides.

Os colaboradores com problemas crônicos 
de saúde, como diabéticos e hipertensos, 
possuem um acompanhamento especial 
realizado pelas equipes de Medicina do 
Trabalho. Além disso, os familiares são 
impactados por meio de informativos e 
campanhas educativas enviadas por e-mail 
e em formato impresso, junto com as cestas 
básicas entregues nas residências.

Ao longo do ano, em linha com as 
orientações de autoridades médicas, 
realizamos mensalmente campanhas 
educativas e de prevenção de doenças. Ações 
de combate ao câncer ocorrem em conjunto 
com o Outubro Rosa (câncer de mama) e o 
Novembro Azul (câncer de próstata). Também 
realizamos ações para promoção da saúde 
bucal, em parceria com profissionais das 
secretarias de saúde municipais, e oficinas 
para promover hábitos de alimentação 
saudável e práticas esportivas.

Nossos colaboradores também  
contam com plano de saúde, extensível  
aos familiares, como um dos benefícios 
oferecidos pela companhia.

Treinamentos  
e campanhas

As ações de treinamento realizadas ao longo de cada  
ano-safra garantem o cumprimento de todos os requisitos das 
Normas Regulamentadoras, como a formação de Brigada de 
Emergência e prevenção e combate a incêndios agrícolas 
(treinamentos técnicos). As capacitações também são voltadas para 
a promoção da cultura de segurança e de prevenção de riscos.

As campanhas de engajamento são recorrentes ao longo de 
todo o ano-safra, com foco na conscientização e na avaliação 
de riscos de segurança. Entre as safras 2018/2019 e 2019/2020, 
realizamos dez campanhas que reforçaram o compromisso com o 
tema, o objetivo de zerar acidentes e a responsabilidade de cada 
um em promover um ambiente seguro.

Monitoramento  
e controle

Os indicadores de performance relacionados 
à saúde e à segurança ocupacional são 
monitorados mensalmente, por meio de 
um dashboard digital alimentado pelas 
equipes de todas as unidades. A ferramenta 
também viabiliza o acompanhamento da 
implementação e da efetividade das ações 
de melhoria realizadas com o objetivo de 
tornar nossas operações ainda mais seguras. 
A plataforma é essencial para identificar os 
temas mais importantes para serem tratados 
nas comunicações das lideranças e nas 
campanhas de conscientização.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-2 | 403-3 | 403-5 | 403-6
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As mudanças no setor sucroenergético 
e a diversidade do modelo de negócios da 
Zilor têm conduzido nossa companhia a uma 
evolução da cultura corporativa. Nossos 
objetivos estratégicos direcionam as equipes 
para buscarem, cada vez mais, eficiência, 
produtividade e geração de valor sustentada 
no longo prazo. Nesse sentido, reconhecemos 
e valorizamos os colaboradores pelos 
resultados alcançados com inovação e 
alinhamento aos valores da companhia.

Nossa equipe é formada por mais de  
3 mil colaboradores, que trabalham 
nas atividades agrícolas, industriais e 
administrativas – e 100% deles têm seus 
contratos de trabalho cobertos por acordos 
de negociação coletiva firmados com os 
sindicatos das categorias profissionais. 

Apoiados nas diretrizes e nos valores 
expressos em nosso Código de Ética, 
nossos líderes atuam com as competências 
organizacionais necessárias para orientar 
as equipes e direcionar o alcance dos 
objetivos estratégicos. Nos treinamentos e nas 
capacitações que realizamos, trabalhamos no 
último biênio para reforçar a consciência sobre 
o papel e a responsabilidade da liderança 
para o alcance de resultados positivos.

Cultura 
empresarial

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

Total de colaboradores*

544

 Homens         Mulheres

3.014

680

3.418 372
3.035

414
3.014

2018/2019

495

2.912

Distribuição dos colaboradores  
nas unidades de negócio*

 Biorigin         Zilor

2019/2020

482

2.946

2018/2019

1.239

1.829

Distribuição dos colaboradores 
nas áreas de atuação*

 Agrícola         Indústria        Corporativo

2019/2020
1.526

1.598

339 304

GRI 102-7 | 102-8 | 102-41 | 103-1 | 103-2 | 103-3

3.558
4.098

3.407 3.428

*Não considera os profissionais alocados nos projetos 
Caldeiraria, Agrícola Lençóis Paulista e Plantio Manual.
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A diversidade em nossa equipe de 
colaboradores é uma alavanca para 
sermos mais inovadores e proativos  
na busca por soluções. A multiplicidade 
de repertórios e ideias é fundamental 
para que sejamos capazes de 
identificar alternativas e novas  
formas de conduzir as atividades.  
Por isso, estimulamos internamente  
o respeito às diferenças e 
assumimos, no Código de Ética Zilor, 
o compromisso com o combate a 
qualquer forma de discriminação. 

Pessoas de diferentes gêneros, 
idades, etnias, orientações sexuais e 
estilos de vida constroem diariamente 
uma Zilor cada vez mais dinâmica. 
Essas trajetórias e visões de mundo 
diferentes, cada qual marcada 
pelos próprios desafios individuais, 
fazem com que as contribuições de 
cada colaborador sejam igualmente 
importantes para solucionar os 
desafios corporativos que o contexto 
de mercado nos coloca. Nossa visão 
também abrange a inclusão, com 
a formação e o acompanhamento 
adequados de pessoas com deficiência 
(PCD) para que elas sejam produtivas  
e sintam orgulho em trabalhar no  
nosso time.

Impulso para a diversidade

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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GRI 404-1

Processo de  
produção de etanol

Programa de Ética  
Zilor e Biorigin

Direção  
defensiva

Boas-vindas Zilor  
e Biorigin

Qualificação  
e treinamentos

O conhecimento e a qualificação técnica estão na base 
do desenvolvimento de nossos colaboradores. Na safra 
2019/2020, os programas de treinamento e preparação que 
oferecemos às nossas equipes foram aprimorados com o 
programa Trilha de Aprendizagem Zilor.

A plataforma digital foi desenvolvida para disponibilizar 
conteúdos atuais sobre os nossos segmentos e mercados 
de atuação, permitindo que os colaboradores construam um 
processo de aprendizado contínuo para o aperfeiçoamento 
pessoal e profissional. Uma das principais vantagens 
desse formato é possibilitar que os profissionais adéquem 
as capacitações à sua rotina de trabalho, escolhendo os 
melhores dias e horários para a realização de cursos de curta 
duração e leituras para o autodesenvolvimento.

Os principais temas  
da Trilha de Aprendizagem

Processo de  
produção de açúcar

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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Média de horas de treinamento por colaborador
2019/2020 2018/2019

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Zilor

Líderes 31,49 42,52 32,24 16,29 17,15 16,38

Operacionais 13,53 10,64 13,29 15,74 11,89 15,42

Consolidado 14,36 11,84 14,15 15,77 12,21 15,47

Biorigin

Líderes 37,20 14,13 27,98 20,57 18,55 19,61

Operacionais 12,70 10,45 12,20 14,00 11,43 13,35

Consolidado 14,31 10,96 13,51 14,46 12,64 13,96

Total

Líderes 34,35 28,32 30,11 18,43 17,85 17,99

Operacionais 13,11 10,55 12,74 14,87 11,66 14,39

Consolidado 23,73 19,44 21,43 16,65 14,75 14,70

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

Média de horas de  
treinamento por colaborador

23,8

18,4

14,7

21,43

No último biênio, nossos colaboradores 
dedicaram mais de 117 mil horas para a 
realização de treinamentos para formações 
técnicas e qualificações comportamentais. A 
média de horas de treinamento por colaborador 
cresceu 7,4% no último ano. Em 2018/2019, 
mereceram destaque os treinamentos voltados 
à divulgação do Código e do Canal de Ética 
(668 horas) e das novas competências 
organizacionais para a liderança (360 horas). 
Já no último ano, tiveram força os treinamentos 
presenciais do Programa de Segurança (2,8 mil 
horas) e as mais de 15 mil horas dedicadas aos 
cursos obrigatórios e críticos para os processos 
de produção da Zilor e da Biorigin.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-1
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