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Mensagem das Lideranças
Criamos a BP Bunge Bioenergia com a visão de 
"Sermos referência em energia sustentável", já 
em um mundo de constante transformação, que 
meses depois, seria abalado pela pandemia global 
da COVID-19. Fortalecidos pela convicção desse 
propósito, nos mantemos fiéis a buscar avanços 
contínuos e cientes da nossa responsabilidade e dos 
gigantescos desafios que impulsionam a sociedade 
na busca de novos caminhos e nas ações para a 
sustentabilidade. 

Haverá enormes demandas, e a relação entre 
alimentos, energia e água deve ser melhor 
compreendida e considerada nos processos 
decisórios e nas iniciativas.

Com as constantes reduções no custo das tecnologias 
“limpas”, as energias renováveis devem continuar 
em sua tendência de aproveitamento crescente. Até 
2030, tudo indica que, com o crescimento do uso de 
energias renováveis, é esperado que já na próxima 
década o uso de energias fósseis pare de crescer. 
A procura global por energia segura e renovável e 
com baixas emissões de carbono tende a ficar mais 
largamente disponível e a ser utilizada com maior 
eficiência. 

Na questão da mobilidade mais sustentável, é 
inegável que o veículo que utiliza biocombustíveis 
tem emissões de carbono inquestionavelmente 
mais baixas (no escapamento). No Brasil, segundo 
a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
(AEA), o litro de etanol hidratado emite 41 gramas de 
dióxido de carbono (CO2) por quilômetro rodado em 
um carro flex, enquanto que com o uso da gasolina 
no mesmo motor a emissão sobe para 134 gramas. 
E, mesmo quando falamos de carros elétricos, 
entendemos que a célula a etanol, pode contribuir 
muito para potencializar os benefícios ambientais 
decorrentes da nova tecnologia.

Acreditamos que o Brasil é um dos países com maior 
potencial no segmento de energias renováveis. Os 
biocombustíveis serão parte fundamental na transição 
energética e o Brasil já está assumindo a liderança 
ao demonstrar como eles podem ser usados em 
larga escala para reduzir emissões. Essa transição 
resultará em um mix de energia mais diversificado. 
Com a entrada em vigor do RenovaBio, o horizonte 
brasileiro fica ainda mais positivo. O RenovaBio prevê 
condições de estímulo e reconhecimento dos atributos 
dos biocombustíveis, principalmente por meio dos 

créditos de carbono, o que poderá favorecer os 
ganhos de escala e o aprimoramento da aplicação de 
combustível de fonte renovável. 

Queremos desempenhar um papel de liderança 
em uma transição rápida para um futuro de baixo 
carbono. Queremos seguir firmes nessa direção e, 
para tanto, apresentamos no presente documento 
os Nossos Compromissos 2030, no âmbito da 
sustentabilidade, para a chamada Década da Ação. 
Estamos prontos para esse grande desafio. Nós 
cultivamos a energia que move o mundo.

Mario Lindenhayn, presidente executivo e presidente 
do Conselho de Administração
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ferramentas tecnológicas, na prevenção e no combate 
a incêndios, no controle biológico de pragas e na 
proteção da biodiversidade, entre outras iniciativas. 

Pelo lado social, além da geração de empregos, 
estamos voltados para o desenvolvimento das 
pessoas e suas capacidades como individuo, 
cidadão e profissional, de forma integrada, 
promovendo a vivência de valores, como segurança, 
integridade, respeito, saúde e qualidade de vida. 
O desenvolvimento de cada um faz crescer um 
pensamento coletivo de construir um mundo melhor.

É nesse caminho que queremos seguir, e estamos 
focados nisso.

Geovane Consul, CEO

Estamos muito orgulhosos por termos concluído a 
formação da BP Bunge Bioenergia, em dezembro de 
2019, construindo uma base sólida, fundamentada 
nas capacidades de ambas as organizações, 
dedicada para fomentar ideias e iniciativas para 
o crescimento sustentável, a partir de sinergias 
operacionais e financeiras significativas em nosso 
setor de atuação.

O setor sucroenergético brasileiro tem, ao longo 
do tempo, mostrado sua força, com produtos 
sustentáveis, produzidos a partir de fontes renováveis 
– açúcar, etanol e energia, entre outros. Produtos que 
são capazes de atender a uma demanda presente 
crescente sem comprometer a sociedade e o meio 
ambiente e a vida de gerações futuras. 

As incertezas geradas pela pandemia de COVID-19 
abalaram o mundo e exigiram de todos os setores 
a prontidão e a resiliência para o enfrentamento, 
considerando aspectos ambientais, sociais e 
econômicos. O setor sucroenergético, fundamental 
na prestação de serviço essencial no fornecimento 
de energia e alimento, se adaptou operacionalmente 
para, além de seguir na geração de empregos 
e tributos, contribuir com alternativas de apoio e 
cooperação no enfrentamento da crise. Nos últimos 
anos, ainda que em meio a cenários de crise, 
agravados pela pandemia, o setor se fortalece na 
confiança e responsabilidade do seu papel.

Para a BP Bunge Bioenergia, soma-se a esse cenário 
o fato de ser a primeira safra, num ano de integração 
pós-fusão. O conhecimento e a disciplina operacional 
foram fundamentais para alcançarmos resultados 

que confirmam o potencial do nosso negócio. Na 
safra 2020/2021, nossas 11 usinas processaram 
28 milhões de toneladas, com ganhos de eficiência 
em produtividade e rentabilidade. Nossa meta é 
preencher a nossa capacidade produtiva de 32 
milhões de toneladas, patamar que pretendemos 
alcançar em até três safras. O caminho está 
pavimentado com um robusto programa de captura de 
sinergias. Adicionalmente, trabalhamos em ganhos de 
eficiência e priorizamos investimentos significativos, 
incluindo R$ 1 bilhão por safra nos canaviais, com 
atenção principalmente aos tratos culturais.

Temos a robustez financeira necessária para realizar 
nossa estratégia, pois nos beneficiamos de uma 
estrutura de capital sólida e conservadora. Além disso, 
iniciamos nossas atividades com um dos níveis mais 
baixos de endividamento do mercado.

Na safra 2021/2022, em andamento, estamos focados 
em continuar aprimorando nossa estrutura e em 
aumentar o uso de nossa capacidade, capturando 
sinergias e desenvolvendo oportunidades. Temos 
também obtido reduções de custos, aumento de 
produtividade e melhorias logísticas.

O desenvolvimento sustentável é elemento 
direcionador para nós. A sustentabilidade está 
presente no planejamento, nos projetos e nas 
práticas agroindustriais do dia a dia. Seja no uso 
racional e consciente de recursos, como a utilização 
otimizada de matérias-primas, o uso adequado do 
solo, o reaproveitamento intensivo de resíduos e/ou 
subprodutos e a gestão de recursos hídricos, seja 
na redução de emissões, no uso de inovações e 
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A Empresa
Somos umas das empresas líderes nos mercados de 
etanol, bioeletricidade e açúcar, no Brasil.

Anunciada em julho de 2019, a BP Bunge Bioenergia 
é uma joint venture formada pela BP e pela Bunge, 
que se tornou uma das maiores empresas do país 
nos segmentos de biocombustíveis e bioenergia, 
consolidando operações de açúcar, etanol e 
bioeletricidade das duas organizações. 

A formação da Companhia foi finalizada em dezembro 
de 2019, conforme divulgado ao mercado e ao público 
em geral.

A joint venture conta com 50% de participação de 
cada empresa, unindo experiência, conhecimento, 
tecnologia, pessoas e ativos. Temos 11 unidades 
agroindustriais, localizadas estrategicamente nos 
estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Tocantins. 

Com capacidade de moagem de 32,4 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar por ano, temos 
flexibilidade e expertise para produzir etanol e 
açúcar, além de desenvolver energias renováveis. 
Para a geração de eletricidade, usamos o bagaço 
da cana-de-açúcar. Parte dessa energia é utilizada 
no próprio processo produtivo das nossas unidades 
e o excedente é comercializado para a rede elétrica 
brasileira.

Estamos trabalhando, como premissa estratégica, em um 
contexto de valorização da transição energética, que sem 
dúvida pode trazer ganhos significativos de performance 
para um negócio sustentável.

A inspiração para a criação da BP Bunge Bioenergia foi 
a busca por uma operação com ainda mais segurança 
e eficiência no setor sucroenergético, com a adoção 
das melhores práticas agrícolas, industriais e 
comerciais. Uma operação sustentável, capaz 
de atender à demanda do mercado por etanol, 
bioeletricidade e açúcar. Queremos ser a 
referência mundial na produção de energia 
sustentável.
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COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO:

PRINCIPAIS MERCADOS ATENDIDOS

PRODUÇÃO INDUSTRIAL MOAGEM

COLHEITA

TECNOLOGIA AGRÍCOLA

PLANTIO E TRATOS CULTURAISCOMUNIDADES

BIOMASSA
BAGAÇO
DE CANA

MONITORAMENTO 
INTEGRADO

TRANSPORTE

COGERAÇÃO 
DE ENERGIA 

ELÉTRICA

COPRODUTOS:
VINHAÇA, CINZAS

E TORTA-DE FILTRO

ECONOMIA
CIRCULAR

VIVEIRO DE MUDAS MPB

ETANOL
ENERGIA

RENOVÁVEL

BIOELETRICIDADE
ENERGIA

RENOVÁVEL

AÇÚCAR
ENERGIA 

PARA A VIDA
MERCADO 

INTERNACIONAL

SAÚDE E
SEGURANÇA
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Clique nos botões (+) para ter 
acesso aos conteúdos. Clique 
nos conteúdos para fechá-los.

Modelo de Atuação para 
Geração de Valor
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Nossa cultura
Para alcançarmos os nossos objetivos e compromissos e seguirmos 
rumo ao futuro que queremos, contamos com um sólido alicerce: 
nossa cultura organizacional.

Missão
Nós cultivamos a energia 
sustentável que move o 

mundo.

Visão
Sermos referência 

mundial em energia 
sustentável.

Nossos Valores

Segurança

Respeito

Excelência

Integridade Um Time

Conduzimos nossas operações 
nos mais altos padrôes de 
segurança – Cuidamos uns 
dos outros (funcionários, 
fornecedores, parceiros e 
comunidades) – Não colocamos 
resultados à frente da segurança 
– Conhecemos e gerenciamos 
nossos riscos – Nossa meta é que 
todos retornem para suas famílias 
em segurança.

Respeitamos o 
meio ambiente e as 
pessoas em toda a sua 
diversidade – Somos 
abertos à diferença de 
opiniões.

Nós honramos e 
cumprimos nossos 
compromissos – 
Integridade é a base 
de tudo o que fazemos 
– Cumprimos a lei, 
somos éticos e justos – 
Fazemos o que é certo.

Buscamos incansavelmente 
ser os melhores no que 
fazemos – estimulamos 
inovação, empreendedorismo 
e melhoria contínua – 
Atuamos de forma engajada, 
em benefício do crescimento 
e do aperfeiçoamento da 
companhia – Desenvolvemos 
nossos profissionais de forma 
contínua e estimulamos o seu 
crescimento.

Temos um propósito 
comum – Colaboramos 
uns com os outros 
– Celebramos 
nossas conquistas e 
aprendemos juntos 
– Acreditamos que o 
sucesso de todos é 
mais relevante que o 
sucesso individual.
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Atuamos em todo o processo de produção 
sucroenergética, desde o plantio, passando pela 
colheita e processamento da cana-de-açúcar, até 
a armazenagem, logística e comercialização de 
produtos. Nosso setor é estratégico com a produção 
de açúcar, que é de grande relevância para a 
indústria alimentícia, e da bioenergia, fundamental 
na diversificação da matriz energética brasileira, com 
biocombustíveis e bioletricidade.

O biocombustível e a energia elétrica a partir da 
biomassa de cana-de-açúcar possibilitam reduzir a 

emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), por evitar a 
queima de combustíveis fósseis. O que contribui para 
a demanda crescente por esses produtos. Por isso, 
procuramos, continuamente, aprimorar ou incorporar 
processos que racionalizem o uso de recursos e 
reduzam ou eliminem a emissão de gases e de 
resíduos. 

Nossos produtos são fabricados por meio de sistemas 
produtivos sustentáveis, que contam com boas 
práticas e tecnologias agroindustriais. Ou seja, a 
sustentabilidade de nossos produtos é baseada 

em eficiência operacional. Em nossos processos 
de produção, trabalhamos com Avaliação do Ciclo 
de Vida (ACV), gestão de desempenho ambiental e 
circuitos integrados – desde a extração e o uso de 
recursos até o reaproveitamento ou descarte final dos 
resíduos. 

Além disso, no conceito da economia circular buscamos 
reaproveitar e/ou reutilizar tudo o que é produzido e não 
é comercializado ou utilizado imediatamente. 

Atuação alinhada à visão do setor
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Custo menor 
O custo de produção do etanol é menor que o da 
gasolina, por exemplo,  conforme dados da Propeq 
(Projeto e Pesquisa em Engenharia Química), da  
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Saúde dos motores de veículos 
automotivos
O etanol ajuda a manter o motor do carro limpo 
por mais tempo (o que contribui com a maior 
longevidade dos veículos automotivos, em linha com 
os conceitos da economia circular).

Melhor qualidade do ar 
A utilização do etanol melhora a qualidade do ar nas 
grandes cidades e contribui para diminuir a poluição 
atmosférica. Dados  divulgados pela UNICA (União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar) corroboram isso. 

Solubilidade do etanol 
O etanol é solúvel em água. Uma das vantagens 
disso é que seu impacto ambiental é bem menor 
em caso de acidente, pois não apresenta riscos de 
contaminação, ao contrário da gasolina, que não é 
solúvel em água. 

Uso do conceito de economia circular
Na nossa cadeia de cana-de-açúcar, utilizamos 
amplamente o conceito de economia circular, 
reaproveitando ou reutilizando quase 100% dos 
subprodutos gerados, principalmente na produção de 
etanol e bioenergia. Saiba mais no item 7 do nosso 
"Modelo de Atuação para Geração de Valor".

Vinhaça localizada
Com o uso da vinhaça (um dos subprodutos oriundos 
do processamento da cana-de-açúcar), evitamos o uso 
de água na irrigação e protegemos a qualidade do solo, 
por meio da aplicação da vinhaça de forma localizada, 
evitando dessa forma a saturação do solo com potássio. 
Saiba mais no item 7 do nosso "Modelo de Atuação 
para Geração de Valor" e no item "Gestão de recursos 
hídricos", em "Nossas Ações".

Biocombustível renovável
O etanol é um biocombustível derivado de fonte renovável, 
a cana-de-açúcar, que contribui para a redução das 
emissões de GEE. A substituição de combustíveis fósseis 
por etanol reduz em até 90% as emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE). Saiba mais no item 9 do nosso 
"Modelo de Atuação para Geração de Valor".

Principais vantagens relativas à sustentabilidade de nossos produtos:

Bioenergia renovável
O bagaço da cana-de-açúcar se transforma em 
bioeletricidade. Uma parte dessa bioenergia gerada é 
utilizada na própria operação das usinas, sendo que 
o excedente dessa energia limpa é exportada para a 
rede de distribuição elétrica, contribuindo com a matriz 
renovável de energia elétrica do Brasil. Saiba mais no 
item 6 do nosso “Modelo de Atuação para Geração de 
Valor”. 

Impactos positivos na biodiversidade
Atuamos com proteção de áreas, recuperação 
de nascentes, monitoramento de fauna e plantio 
de mudas nativas, o que traz benefícios para a 
biodiversidade. Saiba mais nos itens “Biodiversidade” 
e “Viveiro de mudas”, em “Nossas ações”

Impactos positivos na sociedade
Nossas operações possibilitam a melhoria da 
qualidade de vida e geração de emprego e renda nas 
localidades onde estamos presentes. Saiba mais no 
item 1 do nosso "Modelo de Atuação para Geração 
de Valor" e nos itens sobre "Biodiversidade", "Viveiro 
de mudas" e "Prevenção e combate a incêndios", em 
"Nossas ações".
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Estratégia de sustentabilidade
No dia a dia atuamos de forma a promover valor 
econômico, social e ambiental para todas as partes 
relacionadas ao nosso negócio. Trabalhamos de 
maneira ética, produzimos de maneira sustentável, 
fomentamos o desenvolvimento local das 
comunidades onde operamos, respeitamos as 
legislações e aprimoramos continuamente nossas 
operações para reduzir o impacto ambiental, 
contribuindo assim para um mundo melhor.

No entanto, reconhecemos que temos a 
responsabilidade de desenvolver nossos negócios 
ao mesmo tempo em que buscamos contribuir para 
solucionar dilemas e demandas da sociedade. Por 
isso, entendemos a importância de criarmos uma 
agenda de sustentabilidade estratégica integrada ao 

negócio, com visão de longo prazo e que contemple a 
visão multistakeholder.

Assim, em 2020 iniciamos um trabalho conduzido 
por um grupo interno, com representantes de 
diversas áreas da Empresa, com suporte de uma 
consultoria externa, no qual pudemos analisar o 
nível de maturidade da nossa Companhia, estudar 
referências em diversos segmentos e consultar 
a visão multistakeholder por meio de consultas a 
cerca de 90 participantes, entre colaboradores e 
representantes de empresas fornecedoras, parceiros 
de negócios, setor financeiro, associações, academia, 
entre outros, para assegurar que a sustentabilidade 
esteja presente, intrinsecamente, em todas as nossas 
atividades e iniciativas. 

Esse processo nos permitiu identificar temas 
prioritários que devem ser foco da nossa atuação, 
considerando quatro pilares de atuação – Princípios 
de governança, Pessoas, Planeta e Prosperidade – 
que se interligam e se completam.

A partir desse conjunto de temas organizados nos 
pilares de atuação, estabelecemos uma agenda de 
compromissos para o período de 2020 a 2030, que 
chamamos de Nossos Compromissos 2030, alinhados 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU - ODS, e que expressa um mapa estratégico da 
evolução do nosso negócio para patamares cada vez 
mais sustentáveis, em favor das futuras gerações.

Compartilhamos as etapas e detalhes dessa 
estratégia a seguir.
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Metodologia para definição dos temas prioritários 2030 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

• Definição da governança do projeto

• Mapeamento dos Temas 
Prioritários: pesquisa e análise de 
aproximadamente 30 documentos 
internacionais e nacionais, análise 
da estratégia e riscos de negócios, 
benchmark (estudo setorial, de 
mercado e da empresa)

• Priorização dos stakeholders

• Consultas às partes interessadas 
e pesquisas complementares com 
cerca de 90 entrevistas.

• Priorização dos temas

• Validação

• Criação dos grupos de trabalho 
para os temas priorizados 

• Validação do diagnóstico

• Definição das Ambições 2030 com 
metas e compromissos públicos

• Alinhamento aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

• Estudo preliminar de projetos e 
iniciativas

• Validação com as partes 
interessadas 

• Validação interna com Comitê de 
Sustentabilidade e Diretoria

• Apresentação ao Conselho de 
Administração

• Refinamento da agenda estratégica 
com os inputs da etapa 3

• Validação junto ao Conselho de 
Administração

• Comunicação da agenda 
estratégica

ConsolidaçãoValidação da Agenda 
Estratégica

Aprofundamento dos 
Temas prioritários

Planejamento e   
Consultas
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Temas prioritários 
Conheça quais são os 12 temas considerados prioritários dos Nossos Compromissos 2030:

Capital 
humano

Saúde e 
segurança do 
trabalho

Pessoas

Governança e 
conformidade

Princípios de    
governança

Economia circular e 
gestão de resíduos

Mudanças climáticas

Gestão de recursos 
hídricos

Gestão da 
biodiversidade

Gestão de recursos 
energéticos

Planeta

Desenvolvimento das 
comunidades locais

Desempenho 
econômico

Excelência operacional 
agrícola e industrial

Relacionamento com 
os fornecedores de 
matérias-primas

ProsperidadeNossos 
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Planeta
Queremos contribuir para proteger o 
planeta da degradação, apoiando o 
consumo e a produção sustentáveis, a 
gestão responsável de recursos naturais e 
a avaliação e implantação de ações para 
combate às mudanças climáticas, de forma 
que possam ser atendidas necessidades 
das gerações presentes e futuras.

Isso inclui nossas atividades produtivas 
e a nossa cadeia de suprimentos, 
monitorando os impactos de fabricação, 
comercialização e distribuição. 

Entendemos que compreender a 
relevância dos impactos ambientais e 
realizar uma gestão para mitigá-los é 
fundamental para a criação de valor de 
longo prazo e para a viabilidade comercial 
de nossos produtos, considerando 
inclusive todos os impactos ao longo do 
ciclo de vida desses produtos. 

Nesse pilar, estão em nosso radar temas 
como: mudanças climáticas; gestão 
da biodiversidade; gestão de recursos 
energéticos; gestão de recursos hídricos; e 
economia circular e gestão de resíduos.

Princípios de governança
Os princípios e as premissas de uma 
boa governança são essenciais para 
garantir uma atuação responsável 
e uma administração adequada de 
nossos negócios, bem como para 
apoiar o relacionamento com as partes 
interessadas.

Com uma governança equilibrada, 
podemos alcançar valor de longo 
prazo, alinhando e impulsionando 
os desempenhos econômico e 
socioambiental e criando legitimidade. 

Nesse pilar, prezamos temas como: 
os propósitos de transparência 
e governança; a qualidade do 
corpo diretivo; o engajamento de 
stakeholders; o comportamento ético e 
íntegro nos negócios; a conformidade 
legal e os marcos regulatórios; 
e o monitoramento de riscos e 
oportunidades.

Pilares de atuação
Entenda melhor nossos quatro pilares de atuação:

Pessoas
Acreditamos que um mundo ideal 
contemple a erradicação da pobreza 
e da fome, para que todos possam 
viver de maneira digna, num ambiente 
saudável. 

 A sociedade vem se comprometendo, 
cada vez mais, com negócios 
responsáveis, desenvolvimento 
econômico sustentável, respeito aos 
direitos humanos e criação de valor a 
longo prazo. 

As pessoas são essenciais para 
a nossa Companhia e abrangem 
colaboradores, parceiros, terceiros, 
clientes, fornecedores, distribuidores, 
investidores e outros públicos de 
relacionamento. Esse contingente cria 
valor para o desempenho de nossas 
iniciativas e de nossos negócios. 

Neste pilar, priorizamos temas 
como: gestão do capital humano; 
desenvolvimento e capacitação; saúde 
e segurança do trabalho; e respeito aos 
direitos humanos.

Prosperidade
Temos a crença de que todos os 
seres humanos devem ter uma vida 
próspera. Para isso, devem ocorrer 
avanços econômicos, sociais e 
tecnológicos, sempre em harmonia 
com o meio ambiente. Não é possível 
termos sucesso sem uma sociedade 
com prosperidade econômica e 
socioambiental.

Nesse pilar, são vitais para nós temas 
como: excelência operacional agrícola 
e industrial; desempenho econômico; 
desenvolvimento das comunidades; e 
relacionamento com os produtores e 
fornecedores de matérias-primas.
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Mudanças climáticas

Gestão de recursos energéticos
Aumentar em 10% a eficiência 
energética 
Aumentar em 10% a produção de 
energia (MWh)

Gestão da biodiversidade
Plantar 2,3 milhões de mudas de 
espécies nativas

Economia circular e gestão de 
resíduos
Atingir >90% de reutilização e/ou 
reciclagem de resíduos não perigosos

Gestão de recursos hídricos
Reduzir em 10% a água de uso 
industrial captada

Capital humano
Ser uma referência de empresa 
empregadora e na gestão de pessoas

Saúde e segurança do trabalho
Chegar à Taxa de Acidentes com 
Afastamento igual a “zero”

Governança e conformidade
Ser reconhecida como referência em 
governança corporativa e ética

Desempenho econômico
Assegurar a criação e distribuição 
de valor de forma sustentável para 
acionistas, colaboradores, fornecedores, 
comunidade e demais stakeholders

Desenvolvimento das 
comunidades locais
Alcançar 25% do volume de compras 
locais, fomentando parcerias 
estratégicas e a qualificação de 
fornecedores nas áreas de atuação

Excelência operacional agrícola e 
industrial
Alcançar o 1º quartil do mercado em ATR/ha 
Alcançar o 1º quartil do mercado em RTC

Relacionamento com os 
fornecedores de matérias-primas
Influenciar o desenvolvimento de 
comunidades e parceiros de terra 
através do incentivo à aderência de 
práticas ESG por meio do programa de 
fornecedores da companhia

Compromissos 2030:
Conheça a nossa jornada para contribuir com as gerações futuras, organizada em quatro pilares de atuação, com 12 temas prioritários e 15 metas, alinhados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Também estão em linha com as premissas da Carta Internacional de Direitos Humanos e com as principais 
diretrizes da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios Fundamentais no Trabalho.

Temas 
prioritários 

2030

Princípios de governançaPessoasPlaneta Prosperidade

Notas: 1. Métricas e indicadores são apresentados em nosso Relatório de Sustentabilidade.
 2. Todos os indicadores de monitoramento são referenciados por tonelada de cana-de-açúcar moída.

Reduzir em 10% as emissões de gases    
de efeito estufa na produção de etanol
Reduzir em 10% a utilização de diesel nas 
operações de colheita e transbordo de 
cana-de-açúcar sob a gestão da empresa
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Nossas ações
Biodiversidade
Temos operações em cinco estados brasileiros 
(São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso 
do Sul e Tocantins). Sabemos da relevância 
socioeconômica das nossas atividades nos 
municípios onde estamos inseridos e do cuidado 
essencial com a biodiversidade em cada um 
desses locais. 

Por isso, realizamos uma série de atividades, 
ações e projetos que refletem o nosso 
compromisso com a sustentabilidade no longo 
prazo. Podemos citar algumas iniciativas, como:

• Reflorestamento com espécies nativas dos 
biomas Cerrado e Mata Atlântica, em Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e Áreas de 
Reserva Legal (ARL).

• Plano de Educação Ambiental.
• Participação no Programa Nascentes, do 

governo do Estado de São Paulo.
• Exigência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

de áreas com contrato ativo. 
• Monitoramento da fauna.

Viveiro de Mudas
Localizado na Unidade Ituiutaba, em Minas Gerais, 
possui uma capacidade de produção anual de 200 mil 
mudas nativas de mais de 100 espécies entre diversas 
variedades, como ipê-amarelo, pequizeiro, jacarandá, 
aroeira, jatobá-do-cerrado e goiabinha.

O viveiro contribui para nosso compromisso de plantio 
de cerca de 2,3 milhões de mudas nativas até o ano 
de 2030, além de projetos sustentáveis junto às 
comunidades locais, como a recuperação de Áreas 
de Preservação Permanente (APP) de nascentes no 
estado de São Paulo.

Gestão de recursos hídricos
A redução na captação e no consumo de água e a 
qualidade dos recursos hídricos fazem parte da nossa 
agenda sustentável, a fim de garantir o uso racional 
desse recurso em nossos processos agroindustriais. 

A reutilização da água em circuitos fechados no processo 
industrial, em itens como lavagem da cana, lavadores 
de gases, caldeiras e resfriamento de água, contribui 
para que a captação de fontes externas seja menor. 
Em complemento, a utilização da água residuária e da 
vinhaça no processo de fertirrigação faz com que também 
tenhamos menor necessidade de captação de água nos 
cursos d’água, para fins de irrigação.
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Prevenção e combate a 
incêndios
Como 100% da nossa colheita de cana-de-açúcar 
é mecanizada, é importante reforçar que nunca 
utilizamos o fogo no manejo dos canaviais. Os 
incêndios agrícolas e florestais podem provocar 
diversos impactos negativos, prejudicando a saúde 
das pessoas, promovendo prejuízos econômicos e 
causando danos ao meio ambiente.

Estamos permanentemente atentos a isso e atuamos 
da seguinte forma:

• Programa de Prevenção e Combate a Incêndios.
• Classificações e avaliações de áreas de risco.
• Sistema de monitoramento de incêndios por 

imagens de satélite, com acompanhamento em 
tempo real.

• Postos avançados de combate a incêndios.
• Centenas de brigadistas treinados e dedicados.
• 108 caminhões pipas, sendo que em três 

unidades já foram disponibilizados caminhões 
equipados com jatos de água automatizados.

• Campanhas internas e externas de 
conscientização.

• Participação em Planos de Auxílio Mútuo.
• Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

específicos para todos os colaboradores 
dedicados ao trabalho de prevenção e combate a 
incêndios.

Ferramentas pró-ativas de 
segurança – Comunique e  
Stop Work
Entre diversas ações que adotamos no que tange à 
segurança, após uma análise das melhores práticas 
das ferramentas existentes nas operações do setor, 
temos implantado, em todas as nossas unidades, as 
ferramentas Comunique e Stop Work. O objetivo 
primordial é a prevenção de acidentes no trabalho. 

No caso do Comunique, o sistema de gestão interno 
desenvolvido gera planos de ações, estatísticas 
dos comunicados de acidentes e classificação de 
gravidade. No Stop Work, o conceito é trabalhar 
em uma mudança cultural, de forma que 
qualquer colaborador esteja empoderado 
para parar a sua própria atividade ou 
de outros profissionais se identificar 
algum risco à segurança das 
pessoas. 
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Agricultura 4.0
SmartLog
O SmartLog é a nossa central de logística 
integrada. Um sistema de monitoramento interligado, 
a partir de uma torre de controle, que conta com 
tecnologias da “Indústria 4.0”, como big data, 
inteligência artificial, internet das coisas e robótica. 
Trata-se de um hub de informações que realiza o 
monitoramento on-line e em tempo real de cerca de 
1.200 equipamentos agrícolas, intervindo e gerando 
dados para uma gestão e resultados mais eficientes 
nos processos logísticos de colheita, carregamento 
e transporte (CCT) das nossas 11 unidades 
agroindustriais.

Os principais benefícios são maior produtividade das 
máquinas e menor impacto no meio ambiente. 

Uso de drones/vants
Na BP Bunge Bioenergia, utilizamos drones/vants 
em inúmeras atividades agrícolas. Destaque para 
o controle biológico das lavouras de cana-de-
açúcar em nossas 11 usinas. A distribuição das 
larvas da vespa Cotesia flavipes nos canaviais para o 
combate da broca (larva que causa grandes perdas de 
produtividade na cana-de-açúcar) é feita por meio dos 
drones/vants. 

Outro uso importante dessa tecnologia é para 
produzir mapas de áreas. Os dados coletados pelos 
drones/vants são enviados aos tratores com piloto 
automático na operação de plantio. Os drones/vants 
também realizam o levantamento planialtimétrico dos 
campos com mapeamento dos terrenos, atividade que 
antes era realizada manualmente, por topógrafos.
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Perspectivas 
futuras 
Para o futuro, estamos bem posicionados para apoiar 
a crescente demanda brasileira por bioenergia de 
baixo carbono e por produtos sustentáveis. Queremos 
avançar em melhores práticas e em eficiência, 
maximizando o uso de tecnologias e identificando 
oportunidades para desenvolver capacidades 
produtivas futuras em nosso setor.

Para compartilhar a evolução dos Nossos 
Compromissos, vamos realizar a divulgação dos 
resultados relacionados a essa agenda, anualmente, 
em nosso Relatório de Sustentabilidade.
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