
DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE



Em nossa estratégia de negócios e de geração 
de valor, fortalecemos continuamente relações de 
confiança que contribuem para o desenvolvimento 
social e ambiental das comunidades nos municípios 
em que estão nossas unidades. Nossa atuação é 
direcionada para fomentar a educação de jovens por 
meio de projetos próprios ou viabilizados por leis de 
incentivo ou, ainda, pelo apoio a ações realizadas por 
organizações da própria sociedade.

Essa visão orientada para o empresariamento  
social é expressa em nossa Política de Investimento 
Social Privado, revisada periodicamente. Essa  
diretriz corporativa estabelece os critérios para a 
destinação de verbas e gestão de resultados para 
projetos conduzidos diretamente pela companhia, 
avaliação e seleção de iniciativas aptas a receber 
recursos incentivados, patrocínios e doações.  
Na safra 2019/2020, destinamos R$ 3,8 milhões  
ao apoio de iniciativas nas comunidades – outros  
R$ 4,2 milhões foram aportados no período anterior.

O projeto Aprender Sempre se consolidou, em 2019, 
como o principal vetor de investimento social realizado 
pela companhia na safra 2019/2020 – tanto pelo modelo 
de diagnóstico territorial empregado quanto pelo 
direcionamento estratégico. A iniciativa beneficia jovens 
da rede pública de ensino do município de Quatá  
(São Paulo) com atividades voltadas para o 
protagonismo e o empoderamento juvenil.
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A definição de escopo e do público-alvo do projeto ocorreu 
a partir de um amplo diagnóstico social conduzido pela 
companhia em 2018, com a participação de colaboradores, 
alunos e familiares, professores, representantes do poder 
público municipal e organizações do terceiro setor. O 
município de Quatá foi o escolhido por ser onde está nossa 
unidade que concentra o maior número de colaboradores.

Carinhosamente chamada pela comunidade de Colégio 
Chiquinho, a Escola Estadual Professor Francisco Balduíno 
de Souza é a única do município que oferece o curso 
de ensino médio e, por isso, tem a maior concentração 
de alunos na faixa etária selecionada para o projeto. 
Assim, as atividades do Aprender Sempre realizadas na 
instituição de ensino ocuparam o contraturno escolar dos 
jovens e proporcionaram a troca de conhecimento sobre 
sustentabilidade e meio ambiente, transformação social, 
voluntariado e outros temas importantes para  
despertar o protagonismo pessoal e social.

9 ações 
realizadas com  
os participantes 
(educadores e  
alunos do colégio)

R$ 46,5 mil 
em parcerias  
pro bono R$ 232 mil 

investidos, por 
meio de leis  
de incentivo

R$ 235 mil 
investidos com 
verba própria

800 alunos 
do Colégio Chiquinho, 
em Quatá (SP),  
foram beneficiados

Assista ao vídeo sobre a ação de 
voluntariado realizada no Colégio 
Chiquinho e como ela envolveu 
colaboradores e comunidade.

Para saber 
mais

Destaques do  
Aprender Sempre
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https://www.youtube.com/watch?v=iKSHOEBR0Dc&feature=youtu.be


Educação pela música
A Banda Musical Zillo Lorenzetti, criada em 1991, é um 

projeto próprio da Zilor que envolve crianças e adolescentes 
no aprendizado da música durante o contraturno escolar. Além 
das habilidades musicais, os alunos desenvolvem sua formação 
com temas ligados à educação e à cidadania. No ano de 2021 a 
Banda completará 30 anos na comunidade de Lençóis Paulista. 

A Banda Zillo Lorenzetti atende atualmente cerca de 60 
crianças, com idade de 7 a 17 anos. Por meio da música e da 
ginástica rítmica, tem como objetivo formar cidadãos conscientes 
de seus potenciais para que se tornem protagonistas de suas 
próprias vidas, além de ser uma oportunidade para descobrir e 
formar jovens talentos. 

O Coral Zillo Lorenzetti, em atividade 
desde 1983, é formado por 50 integrantes 
– entre colaboradores e membros das 
comunidades locais. O grupo realiza 
apresentações em eventos tradicionais 
nas cidades próximas às nossas unidades, 
promovendo e valorizando a cultura regional. 
Em 2018, a iniciativa completou 35 anos.

O Coral já nasceu com essa  
característica maravilhosa de ser aberto  
à comunidade, com os colaboradores  
da Zilor e a oportunidade de a população 
participar. Cada coralista para mim  
é uma pérola, que vem preciosa e faz a  
diferença onde está. São pessoas  
sensíveis, que valorizam a cultura,  
gostam de estar junto com outras  
pessoas, dividir seu talento e levar  
mensagens de alegria, paz e  
beleza por onde passam 

Izabel C. Campanari Lorenzetti,  
regente do Coral  
Zillo Lorenzetti

Clique e assista ao 
vídeo dos 35 anos do 
Coral Zillo Lorenzetti.

Para saber 
mais
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https://www.youtube.com/watch?v=aO-FAQHpLG4


A gestão responsável e proativa para 
a preservação e proteção ambiental que 
praticamos está inserida no modelo de 
relacionamento ético que estabelecemos 
com as comunidades locais. Em nossa 
visão, o cuidado com os recursos naturais 
e a biodiversidade é fundamental para que 
as regiões em que atuamos continuem a 
oferecer um padrão elevado de qualidade 
de vida e bem-estar à população dos 
municípios e desenvolvam a percepção 
da relevância da educação ambiental 
para uma economia apoiada em fontes 
renováveis de energia.

Nas áreas próprias e arrendadas em que 
cultivamos cana-de-açúcar, gerenciamos 
um total de 7,8 mil hectares de áreas de 
preservação, nas quais estão mantidas 
espécies nativas e desenvolvemos 
programas de reflorestamento. Em 2019, 
conduzimos o projeto de Monitoramento 
de Fauna nessas áreas e identificamos, 
com o apoio de consultorias ambientais, a 
presença de 242 espécies diferentes. Entre 
esses animais, 12 são considerados em 
estado de ameaça de extinção – como a 
onça-parda e a jaguatirica.

Meio ambiente

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 304-2 | 304-3

+ 332 mil 
mudas 

de 80 espécies 
diferentes 
plantadas

195,4 
hectares 
reflorestados

R$ 3,6 
milhões  
investidos

Plantios de 
restauração 
no biênio
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A constatação de que existem predadores 
do topo da cadeia alimentar em nossas 
áreas de preservação, conectadas por 
meio de corredores florestais, indica que 
a produção de cana-de-açúcar não causa 
impactos permanentes à biodiversidade. 
Os ecossistemas naturais convivem com as 
lavouras, permitindo que animais de grande 
porte encontrem alimentos e possam se 
reproduzir em um ambiente natural. 

Além disso, os trabalhos para a 
preservação da fauna implicam a 
manutenção da qualidade e disponibilidade 
dos rios. Nesse sentido, participamos 
dos comitês de bacias hidrográficas que 
estabelecem diretrizes técnicas, monitoram 
e avaliam a condição dos corpos hídricos 
existentes na região em que atuamos.

Para compartilhar nossa visão e ações de sustentabilidade 
e engajar a sociedade em torno da preservação ambiental, 
convidamos membros das comunidades locais para 
participarem de dois workshops que tiveram como tema 
“Atitudes para um Futuro Sustentável”. Os eventos, realizados 
em Lençóis Paulista e Quatá, contaram com a participação de  
mais de 500 pessoas. Em uma das edições, o especialista do 
setor José Luiz Tejon destacou o modelo de gestão da Zilor 
(confira o artigo neste link).

Envolvimento da comunidade
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http://blogs.canalrural.com.br/agrosuperacao/2018/06/13/cana-de-acucar
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