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O Relatório Anual da Atvos apresenta 
informações operacionais, de mercado, econô-
mico-financeiras e socioambientais referentes 
à safra 2021/2022 da companhia. O período de 
abrangência deste documento é de 1º de abril 
de 2021 até 31 de março de 2022. 

As iniciativas e resultados descritos neste 
relatório abrangem todas as unidades de 
negócio da Atvos, exceto quando especificado. 
Seguimos as normas da Global Reporting 
Initiative (GRI), adotadas internacionalmente 
para relatos de sustentabilidade, na opção 
Essencial. Nossos temas materiais podem ser 
encontrados na página 72. Os indicadores GRI 
estão sinalizados no decorrer do texto e, na 
página 75, há um sumário com sua descrição e 
localização para orientar os leitores. 

Introdução
GRI 102-45, 102-46, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54

Seguimos as normas da 
Global Reporting Initiative, 
adotadas internacionalmente 
para relatos de sustentabilidade

O Relatório Anual Safra 2021/2022 da Atvos 
está publicado em nosso site nas versões em 
português e inglês. Elogios, dúvidas, recla-
mações ou sugestões podem ser encaminhados 
ao e-mail: contato@atvos.com. GRI 102-53

Boa leitura!
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A Atvos avançou passos importantes na 
safra 2021/2022. Ampliamos nosso horizonte, 
retomamos os investimentos na indústria 
e na expansão de lavouras, e preparamos 
as bases para alcançarmos maior eficiência 
operacional na produção de energia limpa de 
forma competitiva e sustentável a partir da 
cana-de-açúcar. 

Tivemos muitos desafios frente aos cenários 
interno e externo, com a pandemia de 
Covid-19 ainda presente e exigindo cautela. 
Assim como na safra anterior, produzimos 
e doamos álcool 70% para estados, muni-
cípios e instituições públicas, e, em nossas 
operações, continuamos seguindo proto-
colos de saúde para garantir a segurança 
de todos os nossos integrantes. O início da 
vacinação trouxe otimismo e permitiu que, 
aos poucos, pudéssemos retomar nossas 
rotinas e encontros.

Internamente, iniciamos uma reestruturação 
na companhia capitaneada pela aprovação do 
novo Plano de Negócio, que traz os quatro 
pilares que irão guiar a Atvos nos próximos 
anos: Produtividade Agrícola, Eficiência 
de Custos, Alinhamento Organizacional e 
Sustentabilidade do Negócio. Junto aos 
também aprovados Plano Diretor Agrícola e 
Industrial, eles traçam o caminho que preci-
samos percorrer para conquistar um futuro 
mais sustentável para o negócio, seguindo 
uma sólida base de governança corporativa.

Somos uma empresa com DNA Agrícola. 
Sabemos que para produzir com mais qualidade 
precisamos aprimorar nossas práticas de 
manejo, atuar em áreas com solo fértil e seguir 
um índice mínimo de renovação de canavial de 
forma a ampliar o uso da nossa capacidade de 
moagem. Enquanto isso, as áreas de negócio 
atuam para sustentar a gestão, governança e 
segurança necessárias para crescer. 

Este ciclo virtuoso de crescimento já começou 
a ser preparado. Lançamos o Programa Avante 
Atvos, que traduz essa jornada de transfor-
mação em busca de atingirmos nosso máximo 
potencial, com a participação dos nossos inte-
grantes. Também ampliamos o CUBO, nosso 
projeto de monitoramento do ciclo logístico e 
melhora de produtividade na colheita. 

Encerramos a safra 2021/2022 com a 
moagem de 22,5 milhões de toneladas 
de cana-de-açúcar, número que revela o 
cenário desafiador que impactou todo o setor 

Mensagem  
da liderança
GRI 102-14

Alcançamos um dos 
melhores patamares 
financeiros da nossa 
história na safra 
2021/2022 

A AtvosRelatório Anual Safra 2021-2022 Governança Cenário e estratégia Desempenho do negócio Relacionamentos de valor Sobre o relatório Sumário GRI Créditos 4



sucroenergético, considerando, principalmente, 
as variações climáticas intensas no Sudeste e 
Centro-Oeste que afetaram os canaviais. No 
entanto, preços recordes no setor contribuíram 
para equilibrar a já esperada produtividade 
e possibilitaram à Atvos alcançar um dos 
melhores patamares financeiros de sua 
história. No período, registramos uma receita 
líquida de R$ 6,87 bilhões, um EBITDA 
ajustado de R$ 2,2 bilhões, e também alcan-
çamos uma geração de caixa de R$ 1,34 bilhão.

Com isso, conseguimos recuperar nossa 
capacidade de investimentos de forma 
significativa, e destinamos R$ 693 milhões 
para as frentes agrícola e industrial, um 
incremento de 75% em comparação com a 
safra anterior. Ampliamos os tratos culturais 
dos nossos cultivos, renovamos maquinário e 
capacitamos nossos integrantes. 

Nesse aspecto, vale destacar que trans-
formamos a forma de treinar nossos times 
internos e as comunidades com o lançamento 
do MOVA, programa que guia as ações de 
qualificação na companhia. Além disso, a safra 
2021/2022 foi fundamental para reafirmarmos 
nosso compromisso com a diversidade, com 
a estruturação do Comitê de Diversidade & 

Inclusão da Atvos e a realização da nossa 
primeira Semana da Diversidade.

No ponto de vista ambiental, a safra passada 
consolidou o programa RenovaBio, em que 
mantivemos papel de destaque como um 
dos principais emissores de CBIOs do setor, 
e também investimos em soluções susten-
táveis em nossa operação, principalmente 
com o maior aproveitamento de subprodutos 
da cadeia produtiva. Este ano, estamos 
revisando nosso programa ESG para defi-
nirmos metas que possibilitem à Atvos se 
tornar ainda mais sustentável e competitiva, 
gerando valor e impactos positivos para os 
nossos stakeholders. 

A Atvos está em um momento de transfor-
mação e crescimento. Somos gratos pelo 
trabalho diário dos nossos integrantes, forne-
cedores, parceiros e de todos aqueles que 
participam da construção do nosso futuro. 
Convidamos a conhecer nossos desafios e 
conquistas durante a safra 2021/2022.  
 

Gustavo Alvares 
Diretor-Presidente da Atvos

mais investimentos 
nas áreas industrial 
e agrícola da Atvos 
nesta safra 

75%
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Destaques da safra

Nosso programa de monitoramento do processo 
de colheita foi expandido para mais seis unidades 
operacionais e ajudou a retirar 115 equipamentos do 
campo por meio da diminuição do tempo improdutivo 
das máquinas.

CUBO

Índices de 
produção

Resultado 
Financeiro

Macroindicadores 
agrícolas/operacionais

Produtividade 
Agrícola

Práticas ambientais e 
regenerativas do solo

• 8,3 TAH (Toneladas de Açúcar por Hectare).

• 135,5 ATR (Açúcar Total Recuperável) Médio. 

• 52,8 TCH (Tonelada de Cana por Hectare) 
próprio.

• 68,8 TCH (Tonelada de Cana por Hectare) de 
fornecedores.

• 483 mil hectares cultivados.

• 22,5 milhões de toneladas de cana-
de-açúcar moídas.

• 1,67 bilhão de litros de etanol, sendo 
71,4% hidratado e 28,6% anidro.

• 397 mil toneladas de açúcar VHP.

• 1,55 mil GWh de energia elétrica 
limpa e sustentável.

• 2,1 milhões de créditos de 
descarbonização (CBIOs) emitidos.

•  562 toneladas de cana-de-açúcar  colhidas 
por máquina em dia efetivo.

• Ampliamos de 9:38 para 10:49 as horas 
elevador das colhedoras.

• Disponibilidade mecânica das colhedoras 
alcançou 85,8% (vs. 83,2% da safra passada).

• Disponibilidade mecânica de tratores de 
84,9% (vs. 83,9%).

• A Unidade Água Emendada (GO) foi 
reconhecida pelo Prêmio Usinas Campeãs 
de Produtividade Agrícola, promovido pelo 
Grupo IDEA e pelo Centro de Tecnologia 
Canavieira.

• 40 mil  hectares de rotação de culturas 
com soja.

• 12, 2 mil toneladas de torta de filtro 
utilizadas.

• 76,4 mil hectares com aplicação de vinhaça.

• A Unidade Conquista do Pontal (SP) 
recebeu o Prêmio UDOP/Embrapa de Boas 
Práticas Ambientais.

• R$ 6,87 bilhões de receita líquida, 
aumento de 35% em relação à safra 
2020/2021.

• R$ 2,2 bilhões de EBITDA ajustado*, 
crescimento de 84%.

• R$ 1,34 bilhão de geração de caixa**, 
55% superior ante a safra anterior.

• R$ 693 milhões de investimentos  
nas frentes agrícola e industrial.

*  Excluindo efeitos de IFRS 16 e amortização de tratos 

culturais.

**  Geração de caixa é igual ao fluxo de caixa operacional 

menos CAPEX e variações de capital de giro.
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Lançamos o Programa Avante, que 
mobiliza a companhia em quatro frentes 
- cultura, desenvolvimento sustentável, 
captura de valor e excelência operacional 
- para atingir seu potencial máximo.

Avante Atvos

MOVA
Criamos o Modelo Vivo de 
Aprendizagem, nova estrutura para 
treinamentos corporativos da Atvos.

Compensaremos as emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) das etapas 2021 e 2022 
dos Rallies Mitsubishi. A estimativa é de que 
564 toneladas métricas de CO₂ emitidas na 
atmosfera sejam neutralizadas.

O uso de nossos produtos evitou 
a emissão de 5,14 milhões de tCO₂ 
equivalentes na atmosfera.

Parceria com a Mitsubishi

Emissões evitadas

Implementamos a Política e estreamos 
o Comitê com o objetivo de promover 
discussões e iniciativas que valorizem a 
diversidade, com respeito, igualdade e 
acolhimento no ambiente de trabalho.  
O primeiro tema trabalhado é a 
equidade de gênero. Nesse contexto, 
a Unidade Eldorado (MS) recebeu do 
Governo do Estado o Selo Social 
Empresa Amiga da Mulher.

• 100% dos integrantes foram 
comunicados sobre políticas e 
procedimentos anticorrupção.

• 1.200 horas de treinamentos on-line 
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).

• Em acordo com nossa Política de 
Auditoria Externa, contratamos a Ernst 
& Young  para realizar a avaliação das 
demonstrações financeiras da companhia a 
partir do ciclo 21/22.

• Estruturamos o Programa de 
Cibersegurança com base na 
metodologia NIST Cybersecurity Network.

GovernançaDiversidade 

A partir de maiores investimentos na 
manutenção dos equipamentos agrícolas, 
conseguimos alcançar maior disponibilidade 
de uso de colhedoras e tratores no campo.

Destaques da safra
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A Atvos
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Somos a Atvos Bioenergia S.A. Produzimos 
e comercializamos etanol, açúcar VHP e 
energia elétrica a partir da biomassa da 
cana-de-açúcar, além de emitir Créditos de 
Descarbonização (CBIOs). Somos uma das 
maiores produtoras e fornecedoras de etanol 
para o mercado nacional, colaborando para 
a renovação da matriz energética brasileira 
e para a redução de Gases de Efeito Estufa 
(GEE). Conheça nossos produtos:

Nosso perfil
GRI 102-1, 102-2, 102-5, 102-6

ETANOL

AÇÚCAR VHP

ENERGIA ELÉTRICA

CBIOs

ATVOS

Etanol anidro

Gasolina

Etanol
hidratado

Açúcar
refinado

Açúcar
Bruto

Energia térmica, 
mecânica e elétrica

Postos

CAPACIDADE
DE PRODUÇÃO

Distribuidoras

Mercado internacional

Sistema
Interligado Nacional

Abastecimento próprio

Somos a Atvos Bioenergia S.A. Produzimos e 
comercializamos etanol, açúcar VHP e energia elétrica a 
partir da biomassa da cana-de-açúcar, além de emitir 
Créditos de Descarbonização (CBIOs). Somos a segunda 
maior produtora e fornecedora de etanol para o mercado 
nacional, colaborando para a renovação da matriz 
energética brasileira e para a redução de Gases de Efeito 
Estufa (GEE). Conheça nossos produtos:

Comercializamos 
etanol em suas 
versões anidro
e hidratado

VHP significa Very High Polarization, sigla 
aplicada ao açúcar bruto, matéria-prima 
utilizada para produzir o açúcar refinado

Nossos clientes são tradings que vendem o 
açúcar para refinarias, que por sua vez processam 
o produto com destino ao mercado internacional

Durante a produção de etanol, transformamos 
o bagaço da cana-de-açúcar (biomassa)
e usamos o vapor para produzir energia

O excedente é exportado
ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 
para atender a contratos firmados no 
Ambiente de Comercialização 
Regulado (ACR) e no Ambiente de 
Comercialização Livre (ACL)

Parte desta energia abastece nossas unidades

Também conhecido como etanol 
puro ou absoluto, é adicionado
à gasolina para melhorar seu 
desempenho e reduzir
a emissão de poluentes

Popularmente conhecido 
como álcool, é utilizado 
diretamente nos veículos 
como combustível

Nossos clientes são distribuidoras de 
combustíveis brasileiras que, por sua 
vez, fornecem etanol aos postos

2,9 bilhões
de litros
por safra  

650 mil
toneladas
por ano-safra

3,9 mil GWh
por ano-safra

Mais de 
2 milhões
de créditos
por safraComo produtora de biocombustíveis participante do 

programa RenovaBio, a Atvos emite e comercializa 
créditos de descarbonização. Cada CBIO equivale a 
uma tonelada de carbono evitada na atmosfera
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Nosso 
modelo de negócios
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Modelo de negócios

CAMPO INDÚSTRIA

COMERCIAL

DISTRIBUIÇÃO
E LOGÍSTICA

483 mil
hectares plantados

22,5 milhões
de toneladas de
cana-de-açúcar moídas

100%
da colheita mecanizada

Produzimos:
•1,67 bi de litros de etanol
•397 toneladas de açúcar VHP
•1,55 mil GWh de energia elétrica
•2,1 milhões de CBIOs

Desempenho
operacional

207,4 mil
hectares
de áreas preservadas

12,2 mil
toneladas de torta
de filtro utilizadas

76,4 mil 
hectares com 
aplicação de vinhaça

5,14 milhões
de tCO₂e evitadas
na atmosfera

Capital 
natural

9.172
integrantes

mil horas de
504

treinamento

100%
dos integrantes 
capacitados sobre o 
Código de Conduta

Capital 
humano

R$ 6,87 bilhões
em receita líquida

R$ 1,34 bilhão
em geração de caixa

R$ 3,15 bilhões
é o valor econômico
distribuído

R$ 693 milhões
de investimentos nas 
frentes agrícola e 
industrial

Capital 
financeiro

Doação de álcool 70% 

5,8 milhões
de pessoas beneficiadas

220 mil
litros entregues

30 
municípios atendidos

Parceiros Mais Fortes 

42
fornecedores de cana

10 milhões
de toneladas de cana entregues

Capital
natural e de
relacionamento



Alto Taquari
(Alto Taquari)

Costa Rica
(Costa Rica)

Rio Claro
(Caçu)

Morro Vermelho
(Mineiros)

Água Emendada
(Perolândia)

Conquista
do Pontal
(Mirante do
Paranapanema)

Alcídia
(Teodoro
Sampaio)

Eldorado
(Rio Brilhante)

Santa Luzia
(Nova Alvorada do Sul)

MT

MS

SP

GO

MG

Campinas
São Paulo

A Atvos possui três polos agroindustriais e 
está presente em quatro estados brasileiros 
(São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul). Nossos 9.172 integrantes atuam 
nas operações e escritórios da companhia. 
Conheça nossos polos e unidades: 

Nossas 
operações
GRI 102-4, 102-7

Mais de 300 profissionais 
atuam em nossa Sede, na 
cidade de São Paulo (SP), e no 
escritório em Campinas (SP). 
GRI 102-3

Fazem parte deste polo as unidades de Alto 
Taquari, em Mato Grosso, e Costa Rica, em 
Mato Grosso do Sul, sediadas nas cidades 
de mesmo nome. 

Formado por quatro unidades distribuídas 
entre os estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul: Unidade Conquista do 
Pontal; em Mirante do Paranapanema (SP), 
Unidade Alcídia*, em Teodoro Sampaio 
(SP); Unidade Eldorado, em Rio Brilhante 
(MS); e Unidade Santa Luzia, em Nova 
Alvorada do Sul (MS).

* em hibernação

Composto por três unidades agroindus-
triais no estado de Goiás: Unidade Rio 
Claro, no município de Caçu; Unidade 
Morro Vermelho, na cidade de Mineiros; e 
Unidade Água Emendada, em Perolândia. 

Polo Taquari

Polo Goiás

Polo Sul

Escritórios
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• Ética e integridade: fazer o que 
é certo de forma transparente e 
honesta.

• Valorização e desenvolvimento das 
pessoas.

• Atuação sustentável em parceria 
com fornecedores, clientes e 
integrantes.

• Compromisso com produtividade 
e resultados ao acionista e à 
sociedade.

• Servir o cliente com inovação e 
responsabilidade.

• Energia limpa é bem essencial para 
a continuidade do progresso da 
humanidade.

• Buscar soluções criativas e 
rentáveis na produção de energia 
limpa e sustentável para o planeta.

Propósito Crença Princípios

Produzimos energia 
limpa e sustentável 
para o planeta 

Energia limpa é bem essencial 
para a continuidade do 
progresso da humanidade.

Propósito
Buscar soluções criativas e
rentáveis na produção de energia
limpa e sustentável para o planeta.

Crença

Ética e integridade: fazer
o que é certo de forma
transparente e honesta.

Valorização e desenvolvimento
das pessoas.

Princípios Atuação sustentável em
parceria com fornecedores,
clientes e integrantes.

Compromisso com
produtividade e resultados
ao acionista e à sociedade.

Servir o cliente com
inovação e responsabilidade.

Produzimos
energia limpa
e sustentável

para o planeta

Nossos 
valores
GRI 102-16
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Desde 2016, somos signatários da Rede 
Brasil do Pacto Global da ONU, iniciativa de 
sustentabilidade empresarial que promove a 
adesão aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e a Dez Princípios 
nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, 
Meio Ambiente e Anticorrupção. Em 2020, 
passamos a fazer parte do Conselho 
Orientador da Rede Brasil (CORB), instância 
de governança que inclui as empresas mais 
engajadas com a instituição. 

Iniciativas externas GRI 102-12, 102-13

Desde 2019, somos signatários desta 
iniciativa do Governo do Estado de São 
Paulo que visa incentivar a adoção de estra-
tégias empresariais para reduzir emissões 
de gases de efeito estufa. A Unidade 
Conquista do Pontal, localizada em Mirante 
de Paranapanema (SP), representa a Atvos no 
Acordo SP.

Somos associados ao Instituto Ethos 
desde 2017. A instituição visa mobilizar e 
apoiar empresas a gerir negócios de forma 
mais sustentável.

Estamos comprometidos com 
a Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas

Durante a última safra, colaboramos para 
a elaboração do Guia de Boas Práticas 
Anticorrupção da Agroindústria, produzido por 
17 companhias do setor agroindustrial (leia mais 
sobre o tema na página 23). Também somos 
signatários dos Princípios de Empoderamento 
das Mulheres, ou WEPs (Women’s 
Empowerment Principles), iniciativa do Pacto 
Global e da ONU Mulheres que lista sete 
preceitos de companhias comprometidas com a 
equidade de gênero e o fim da discriminação no 
ambiente de trabalho.
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Governança
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Desde dezembro de 2020, a Atvos é 
controlada pela Lone Star Funds. Em agosto 
de 2020, o Plano de Recuperação Judicial 
(PRJ) da Atvos foi homologado pela Justiça 
do Estado de São Paulo, que determinou 
a implementação de novos mecanismos 
para fortalecer a governança corporativa 
da empresa. Entre as medidas tomadas, 
restauramos um Conselho de Administração 
para a Atvos Bioenergia S.A. composto por 
cinco membros, sendo três independentes. 
Uma das funções do Conselho é a eleição do 
Presidente da companhia. 

Além disso, é válido ressaltar que, na 
safra passada, contratamos a consultoria 
Ernst Young (EY) para fazer a auditoria das 
demonstrações financeiras da empresa tanto 
dos períodos anteriores quanto do ciclo 
reportado neste relatório. 

Conselho de 
Administração
Alex Grau 
Presidente do Conselho 
Conselheiro indicado pelo acionista 
controlador

Gustavo Aurvalle Alvares 
Conselheiro indicado pelo acionista 
controlador

Julio Toledo Piza 
Conselheiro independente

Luciano Sfoggia 
Conselheiro independente

Timothy Powers 
Conselheiro independente

Estrutura de 
governança
GRI 102-18

Diretoria  
Estatutária 
Gustavo Aurvalle Alvares 
Presidente eleito pelo Conselho

Dario Costa Gaeta 
Diretor eleito pelo Conselho

Eduardo de Almeida Pinto Andretto 
Diretor eleito pelo Conselho

Francisco Augusto de Meireles Reis 
Diretor eleito pelo Conselho

Temos investido 
no fortalecimento 
da governança 
corporativa e 
melhorado a 
comunicação entre 
os órgãos decisórios
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Durante a safra 2021/2022, acompanhando 
as transformações realizadas na empresa, 
fizemos uma revisão de áreas estratégicas 
e redefinição de alguns papéis. O objetivo 
foi melhorar a organização e comuni-
cação entre as áreas, além de fortalecer a 
governança geral.

Melhoramos processos de documentação e 
comunicação entre nossos órgãos de gover-
nança de forma a otimizar a nossa estrutura. 
Para isso, contamos com a implementação 
de um software, com apoio do nosso time de 
Tecnologia da Informação (TI), para agenda-
mento de reuniões e posterior documentação 
de seu conteúdo. A ferramenta também 
permite a comunicação com conselheiros. 
Conselheiros e diretores foram treinados 
para lidar com o sistema.

A Atvos Bioenergia S.A. possui quatro 
Comitês de assessoramento ao Conselho de 
Administração, que auxiliam na manutenção 
e promoção da ética, conformidade, susten-
tabilidade financeira, ambiental e operacional 
da companhia. Conheça nossos Comitês e 
suas funções:

   Comitê de Finanças, Investimento e 
Auditoria: avalia o risco financeiro de 
operações e acompanha o trabalho de 
auditores externos.

   Comitê de Pessoas, Organização, 
Sustentabilidade e Comunicação: 
acompanha assuntos relacionados aos 
integrantes, como formação de líderes e 
parâmetros de remuneração. Também preza 
pela sustentabilidade corporativa.

   Comitê de Conformidade: zela pela 
integridade, ética e transparência por 
meio de auditoria sobre eventos de não 
conformidade, aprimoramento de controle 
e processos. Lidera as áreas de Riscos e 
Conformidade e Auditoria, garantindo inde-
pendência de atuação.

   Comitê Agrícola: acompanha o 
Plano de Investimento e o Plano de 
Desenvolvimento Agrícola. 

Com a aprovação do Plano de Recuperação 
da Atvos pelos seus credores e a posterior 
homologação pela Justiça do Estado de São 
Paulo, diversas medidas foram tomadas para 
aprimorar a governança da companhia e gerar 
sustentabilidade financeira. Entre elas, contra-
tamos assessores de Fiscalização Agrícola 
e Financeira para acompanhar e fiscalizar 
indicadores operacionais e financeiros, além de 
observar o cumprimento do PRJ. 

A Atvos terminou a safra 2021/2022 
capitalizada, preparada para honrar os 
compromissos com os seus credores e com 
capacidade de investimento. Realizamos o 
pagamento de duas parcelas* a credores 
não financeiros (fornecedores e prestadores 
de serviço), conforme previsto no PRJ, e 
também fizemos o pagamento de duas 
parcelas** aos credores financeiros.  

* A segunda parcela foi paga em ago/22.
** As parcelas foram pagas em jun/22 e set/22.

Recuperação 
judicial
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A Atvos possui uma área de Riscos e 
Conformidade que responde diretamente ao 
Conselho de Administração por meio do Comitê 
de Conformidade. Também contamos com polí-
ticas, códigos e procedimentos que asseguram 
uma conduta íntegra em nossas operações. 
Nossas políticas e diretrizes incluem:

Atuamos para que todos os integrantes 
conheçam e sigam nossas diretrizes. Com 
este fim, durante a safra 2021/2022, desen-
volvemos cartilhas sobre nossos principais 
temas de conformidade: Cartilha sobre Oferta 
ou Recebimento de Brindes e Presentes, 
Cartilha sobre Due Diligence de Terceiros, 
Cartilha sobre Conflito de Interesses e 
Cartilhas sobre Cortesia em Refeições e 
Cortesia em Entretenimento e Hospitalidade. 

Realizamos um treinamento com todos 
os nossos integrantes sobre o Código de 
Conduta, atualizado na safra anterior, para 
reforçar as boas práticas de ética, integridade 
e transparência contidas no documento, 
disponível na intranet e de forma impressa 
em todas as unidades. Além disso, apli-
camos um novo treinamento sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados. Esses dois 
módulos, assim como as capacitações sobre 
Anticorrupção e Conflito de Interesses, são 
obrigatórios a todos os novos integrantes. 
As áreas que celebram contratos, como 
Suprimentos, Comercial e Jurídico, também 
são treinadas em Due Diligence de Terceiros.

Conformidade
GRI 103-2,103-3|205, 102-11, 102-17, 205-1

Realizamos um treinamento 
com todos os nossos 
integrantes sobre o Código 
de Conduta

  Política sobre o Sistema de Conformidade 
da Atvos;

  Política de Gestão de Riscos;

  Política de Privacidade (em conformidade 
com a LGPD);

  Código de Conduta do Integrante;

  Diretriz Anticorrupção;

  Diretriz de Brindes, Presentes, 
Entretenimentos e Hospitalidades;

  Diretriz da Gestão de Conflitos de Interesses;

  Diretriz de Due Diligence; 

  Diretriz de Investimento Socioambiental 
Privado;

  Diretriz de Patrocínios;

  Diretriz de Interações com o Poder Público.
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Empregados que foram comunicados e treinados em políticas e 
procedimentos anticorrupção, por região GRI 205-2

Região Empregados
safra 20/21 safra 21/22

Nº % Nº %

CO
Comunicados 7.295 100 6.979 100

Capacitados  1.163 15,94 1.404 20

SE
Comunicados 2.177 100 2.120 100

Capacitados 554 25,45 617 29

Total
Comunicados 9.472 100 9.099 100

Capacitados 1.717 18,13 2.021 22

dos nossos integrantes foram 
comunicados sobre nossas políticas 
e procedimentos anticorrupção

100%

Em relação aos membros dos órgãos de 
governança, 100% deles (seis indivíduos) 
foram comunicados na safra 20/21 sobre 
políticas e procedimentos anticorrupção. No 
ano-safra 21/22, não houve comunicação nem 
treinamentos neste tema para este público no 
período coberto por este relatório.

Em relação aos parceiros de negócio, 100% 
deles (12.256) foram comunicados na safra 
20/21 sobre políticas e procedimentos 
anticorrupção. No ano-safra 21/22, não houve 
comunicação nem treinamentos para este 
público sobre este tema no período coberto 
por este relatório. GRI 205-2
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Empregados que foram comunicados e treinados em políticas e 
procedimentos anticorrupção, por categoria funcional GRI 205-2

Categorias Empregados
safra 20/21 safra 21/22

Nº % Nº %

Diretores
Comunicados 21 100 22 100

Capacitados 19 90,48 21 95,45

Gerentes/
Coordenadores

Comunicados 216 100 243 100

Capacitados 205 94,91 231 100

Técnicos
Comunicados 421 100 400 100

Capacitados 190 45,13 270 67,5

Administrativos
Comunicados 791 100 843 100

Capacitados 519 65,61 597 70,94

Líderes operacionais
Comunicados 770 100 777 100

Capacitados 360 46,75 443 57,01

Operacional/
Produção

Comunicados 5.667 100 5.177 100

Capacitados 299 5,28 293 5,66

Manutenção
Comunicados 1.586 100 1.637 100

Capacitados 125 7,88 166 10,14

Total
Comunicados 9.472 100 9.099 100

Capacitados 1.717 18,18 2.021 22,21
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A conformidade, sob o ponto de vista econô-
mico-tributário, é tema que demanda atuação 
integrada e colaborativa entre as áreas Jurídica, 
Financeira,  Fiscal e Planejamento Tributário. As 
metas de conformidade para a área econômica 
e tributária visam à redução de litigiosidade 
de forma preventiva (evitar penalidades) 
ou repressiva (cancelamento de autuações 
e execuções) e a adequação legal como 
oportunidade (redução de carga tributária, 
identificação de créditos etc.).

De maneira contínua, as áreas fiscais da 
companhia realizam o monitoramento de 
atualizações legais e jurisprudenciais, com o 
objetivo de manter a organização em alto nível 
de compliance e também avaliar potenciais 
eficiências para a gestão do tema e sua 
operacionalização. Também são realizados 
benchmarks, monitoramento e práticas 
no mercado em um processo contínuo de 
aprimoramento. 

Conformidade 
socioeconômica 
GRI 103-2, 103-3 |419

Participação integrada das 
áreas nos procedimentos 
de fiscalização com 
feedback imediato 
quanto às fragilidades 
mapeadas (não conformidade 
legal) e sugestão de ajustes. 
O mesmo procedimento é 
realizado com relação às 
autuações fiscais recebidas.

Divulgação de 
procedimentos e 
manuais operacionais a 
serem adotados pelas áreas 
de negócio da companhia.

Padronização de 
procedimentos 
internos para a apropriação 
de créditos tributários. 

Com relação às boas práticas adotadas pela 
Atvos no tema da conformidade socioeco-
nômica, podemos destacar:

A AtvosRelatório Anual Safra 2021-2022 Governança Cenário e estratégia Desempenho do negócio Relacionamentos de valor Sobre o relatório Sumário GRI Créditos 20



Com a adequação das nossas atividades à 
LGPD, focamos em comunicar e capacitar 
diversos públicos da empresa durante a 
última safra. Desenvolvemos uma trilha de 
conteúdo com dez vídeos sobre diferentes 
aspectos da legislação e realizamos mais 
de 1.200 horas de treinamentos on-line 
com integrantes que acessam diariamente 
nossa rede corporativa. Também promo-
vemos campanhas frequentes que abordam 
situações cotidianas no ambiente de 
trabalho e que representam dilemas relacio-
nados à LGPD.

Para sensibilizar nossas equipes que 
trabalham no campo, fornecemos materiais 
de divulgação para os murais das unidades 
e desenvolvemos conteúdos para que os 
líderes pudessem discutir o tema com seus 
times, principalmente com os integrantes 
que não têm acesso à rede corporativa, 
introduzindo o assunto nos Diálogos Diários 

de Segurança (DDS). Instituímos os Agentes 
de Proteção, integrantes que atuam como um 
elo entre o escritório corporativo e as equipes 
locais com o objetivo de identificar e sanar 
dúvidas sobre a LGPD. Atualmente, temos 
seis agentes distribuídos em três polos.

Mais informações sobre a Política de 
Privacidade da Atvos, assim como o formu-
lário para relatar incidentes relacionados à 
LGPD, podem ser encontrados no site. Durante a safra 2021/2022, a Atvos estruturou seu 

Programa de Cibersegurança, com duração de três 
anos. Implementamos uma série de iniciativas com 
base na metodologia NIST Cybersecurity Network, 
utilizada internacionalmente para auxiliar as 
empresas a atingir elevados padrões de segurança 
cibernética. Também criamos um ambiente de moni-
toramento, ou SOC (Security Operations Center), com 
atuação 24/7 e utilização de ferramentas de inteli-
gência artificial para monitorar, prevenir, detectar, 
investigar e responder a ameaças cibernéticas.

Cibersegurança

LGPD também foi tema em 
nossos Diálogos Diários 
de Segurança para treinar 
integrantes sem acesso aos 
recursos on-line

Lei Geral de 
Proteção de Dados 
(LGPD)
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Guardiões 
de ética
GRI 102-17 O canal Linha de Ética recebe denúncias de 

comportamentos que violam a integridade, 
ética e transparência. A nossa Linha de Ética 
é gerida por empresa externa, garantindo o 
anonimato dos denunciantes e a imparcia-
lidade nas apurações. O canal está disponível 
pelo telefone 0800 721 8434 ou pelo 
website https://canalconfidencial.com.br/
linhadeeticaatvos.

Mecanismos de queixa GRI 103-2 

Queixas safra 
20/21

safra 
21/22

Número total de queixas identificadas por meio do mecanismo 246 273

Número total de queixas endereçadas 246 273

Número de queixas resolvidas 227 272

Número de queixas registradas antes do período coberto pelo 
relatório resolvidas no decorrer deste período

50 23

Linha de ética

No final de 2021, implementamos a iniciativa 
Guardiões de Ética, que visa apoiar a 
disseminação dos valores de integridade, 
ética e transparência da companhia. Para 
isso, fizemos uma pesquisa sobre Cultura 
de Compliance com integrantes de todas 
as unidades e do corporativo, mapeamos 
as principais necessidades e dúvidas locais 
e capacitamos um grupo de integrantes 
responsáveis por incentivar o cumprimento 
de nossas políticas, diretrizes e valores.

Cada unidade da companhia conta com 
um Guardião apto a tirar dúvidas sobre o 
Código de Conduta, a Diretriz de Conflitos de 
Interesses, o processo de due diligence, as 
normas referentes a recebimento de brindes 
e presentes em interações com agentes 
públicos, além de atuar em ações de comuni-
cação e treinamento de conduta ética. Durante 
a safra 2022/2023, implementaremos metas 
de atuação para os participantes do programa.
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Na safra 2021/2022, reforçamos a disse-
minação da cultura de gestão de riscos da 
Atvos. A Matriz de Gestão de Riscos é nossa 
base para gerenciamento do tema e passa por 
revisões periódicas. Nesta safra, criamos um 
modelo simplificado de acompanhamento dos 
riscos estratégicos, compartilhando com a alta 
liderança e o Conselho de Administração da 
empresa para ciência e tomada de decisão.

Na nossa matriz, analisamos os impactos 
que cada risco pode ter dentro dos aspectos 
financeiro, ambiental, de pessoas e de 
imagem. Os planos de tratamento de risco 
são executados pelas áreas relacionadas 
e acompanhados pela equipe de Riscos e 
Conformidade. Além da Matriz de Gestão 
de Riscos empresariais, temos uma matriz 
específica sobre Riscos de Conformidade, 
que incorporou temas discutidos na Ação 
Coletiva Anticorrupção da Rede Brasil do 
Pacto Global, da qual a Atvos faz parte.

   Cibersegurança: crescente histórico 
no mercado de invasões a sistemas e 
sequestro de dados, nos mais diversos 
setores, incluindo o agronegócio (para 
ler mais sobre as medidas da Atvos para 
prevenir este risco, consulte a página 21).

Gestão 
de riscos
GRI 102-15

Durante a safra, gerimos 25 riscos, dos quais 
os 14 principais foram acompanhados trimes-
tralmente pelo Comitê de Conformidade, com 
ações de tratamento atualizadas de forma 
oportuna, mantendo a alta liderança informada 
sobre medidas mitigatórias e seus resultados. 
Os riscos de maior relevância na safra foram:

   Mudanças regulatórias: considerando o 
cenário de alta de preços dos combus-
tíveis, o governo analisou possibilidades 
para redução do impacto nas bombas, 
gerando instabilidade no setor devido à 
potencial perda de competitividade do 
etanol em relação à gasolina.

   Mudanças macroeconômicas: devido à 
guerra na Ucrânia, os preços do barril do 
petróleo mantiveram tendência de alta, 
fazendo com que o preço do etanol ficasse 
em um patamar positivo. Este risco também 
engloba outras variáveis mercadológicas 
como dólar e cotação do açúcar VHP.

A Atvos foi uma das 17 empresas do 
agronegócio a colaborar para a construção 
e lançamento do Guia de Boas Práticas 
Anticorrupção da Agroindústria, uma iniciativa 
da Ação Coletiva Anticorrupção da Rede 
Brasil do Pacto Global da ONU. A publicação 
foi desenvolvida durante a safra 2021/2022 e 
lançada em abril com um painel transmitido 
pelo canal digital do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Guia de Boas Práticas 
Anticorrupção da Agroindústria

O Guia aborda oito temas que foram sele-
cionados após realização de mapeamento 
de riscos de compliance e corrupção em 
seis segmentos: cítricos, insumos, papel 
e celulose, proteína, proteína animal e 
sucroalcooleiro. O conteúdo está dispo-
nível no site do Pacto Global.
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A Atvos obtém a matéria-prima de canaviais 
próprios e de terceiros para a produção 
de etanol. A estratégia adotada para 
gerenciar riscos associados aos possíveis 
impactos ambientais na fase de produção 
da matéria-prima é o acompanhamento dos 
procedimentos adotados desde o preparo 
do solo para o plantio até a colheita da 
cana-de-açúcar, tais como:

   plantio em áreas anteriormente antropizadas 
e utilizadas para outra atividade agrícola, 
evitando assim a abertura de novas áreas; 

   mapeamento inicial da área agricultável, 
respeitando as delimitações de Área de 
Preservação Permanente (APP) e Reserva 
Legal (RL); 

   adoção de medidas de conservação do 
solo para não causar processos erosivos e, 
assim, consequentemente evitar perdas;

   fertirrigação de parte do canavial dentro 
dos critérios permitidos pela legislação 
ambiental vigente, seguindo um Plano de 

Riscos com 
impactos ambientais
RR-BI-430 a.1

Aplicação de Vinhaça (PAV), com o intuito 
de enriquecer o solo proporcionando 
melhoria das características físicas, 
químicas e biológicas e resultando em 
melhor produtividade;

   colheita de cana crua, sendo vetada a 
prática da queima; 

   tomada de medidas para evitar queimadas 
do canavial, como aceiros e mobilização de 
brigada de incêndio. 

Na safra 2021/2022, 
a Atvos reforçou a 
disseminação da 
cultura de Gestão de 
Riscos da companhia 
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Cenário e 
estratégia
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A produtividade do setor sucroenergético 
sofreu com os impactos de eventos climáticos 
extremos durante a safra 2021/2022. De acordo 
com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
e Bioenergia (Unica), a moagem acumulada da 
safra foi de 523,11 milhões de toneladas, uma 
retração de 13,6% comparada à safra 2020/2021. 

A produção acumulada de etanol atingiu 
27,55 bilhões de litros, com um aumento 
de 12,57% na fabricação de etanol anidro, 
chegando a 10,91 bilhões de litros, e queda 
de 19,55% em etanol hidratado, que chegou a 
16,64 bilhões de litros. Quanto à produção de 
açúcar, atingiu 32,06 milhões de toneladas, 
uma variação negativa de 16,64%.

No cenário internacional, a guerra na Ucrânia 
impactou no preço das commodities, como 
o petróleo, e trouxe riscos de desabaste-
cimento de fertilizantes. Nesse aspecto de 
insumos agrícolas, o setor respondeu com 
maior uso de subprodutos, como a vinhaça 
e a torta de filtro, que se mostraram como 
opções mais sustentáveis e acessíveis para 
fomentar a produção.

Com relação à cogeração de energia elétrica 
limpa a partir da biomassa da cana-de-açúcar, 
de acordo com a Unica, o Brasil atingiu 12.021 
MW em potência instalada em janeiro de 2022, 
por meio de 413 usinas termelétricas (UTEs) 
em operação utilizando bagaço e palha como 
combustível principal. Houve volatilidade 
de preços durante o ano devido à seca em 
algumas regiões do país e receio de desabas-
tecimento por fontes hidrelétricas.

Quanto aos créditos de descarbonização 
(CBIOs), o RenovaBio registrou um estoque 
de 10 milhões de títulos ao fim de 2021, 
soma dos validados na plataforma durante 
o ano e dos emitidos, mas não aposentados, 
em 2020. De acordo com a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), 24.405.193 CBIOs foram aposentados 
em 2021, correspondendo a 96,8% do total 
das metas individuais atribuídas às distri-
buidoras pela agência reguladora, e a 98,2% 
da meta global estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) para 
o ano.

Contexto setorial

Diante deste cenário, a Atvos orientou o seu 
mix de produtos para etanol anidro e açúcar 
VHP durante a safra 2021/2022, enquanto 
também se manteve como um dos principais 
emissores nacionais de CBIOs.
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Durante a safra 2021/2022, a Atvos preparou as 
bases para seu crescimento futuro. Lançamos o 
nosso Plano Diretor Agrícola para os próximos 
cinco anos e o nosso Plano de Negócios, centrado 
em quatro temas estratégicos: Produtividade 
Agrícola, Eficiência de Custos, Alinhamento 
Organizacional e Sustentabilidade do Negócio. 

Os planos, já aprovados pelo Conselho de 
Administração, visam principalmente melhorar a 
qualidade da nossa produção no campo e aumentar 
o uso da nossa capacidade de moagem com foco 
em rentabilidade. Queremos desenvolver as bases 
necessárias do ponto de vista de segurança, gover-
nança e gestão para fazer o que sabemos de melhor: 
produzir energia limpa de forma sustentável, com 
excelência e fortalecendo a gestão da companhia. 

Neste processo de construção do futuro, lançamos 
o programa de transformação Avante Atvos, que 
mobiliza toda a companhia, enquanto continuamos 
a desenvolver nosso projeto de produtividade 
no campo, o Cubo.  A iniciativa é conduzida pelo 
Chief Transformation Officer (CTO), que se reporta 
diretamente ao CEO e ao Comitê do Projeto Avante 
- formado por membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho de Administração. Saiba mais a seguir. 

Cultivando para o futuro

Avante Atvos
Líder, que conduz as ações da frente; e os Donos 
de Iniciativa, responsáveis pela execução. 

O escritório de transformação apoia os líderes em 
todas as etapas, desde a construção do business 
case até o planejamento e a execução; e a área 
de Finanças realiza a aprovação de investimentos 
necessários e a validação dos ganhos. 

Até o momento, o Avante possui mais de 500 
iniciativas mapeadas, a maior parte dentro da 
Frente Agrícola, seguida pelas Frentes Indústria 
e Suprimentos. O programa, que começou a ser 
desenhado em janeiro de 2021, entrou em pleno 
funcionamento no início da safra 2022/2023 e 
ganhou força atuando não apenas na captura 
de valor, mas também no direcionamento da 
cultura, da eficiência operacional e no desenvol-
vimento sustentável da companhia.

Mapeamos iniciativas 
que nos impulsionem 
para o crescimento

O Programa Avante Atvos envolve toda a 
companhia na estratégia futura do negócio, 
identificando oportunidades de crescimento e 
aumento de competitividade. Foi construído em 
parceria com uma  consultoria especializada 
em implementação de projetos, que ajudou 
a dimensionar nossas  ambições  e priorizar 
potenciais oportunidades de criação de valor 
para a Atvos. Integrantes de todos os níveis 
funcionais foram ouvidos em uma série de 
workshops de ideação, e  todos podem, a 
qualquer momento, contribuir com novas ideias 
para captura de valor por meio dos canais de 
comunicação do programa.

A estrutura do Avante é baseada em 18 Frentes 
de Trabalho de diversas áreas. Cada uma delas 
possui um Sponsor, que aprova decisões e se 
responsabiliza pela performance do grupo; um 
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Cubo

O Projeto Cubo, iniciativa da Atvos que usa 
tecnologia para melhorar processos e produ-
tividade no campo, foi expandido para mais 
seis unidades operacionais durante a safra 
2021/2022. A iniciativa consiste no monitora-
mento e controle do processo de colheita de 
forma remota, 24 horas por dia, sete dias por 
semana. O monitoramento permite verificar e 
corrigir eventuais falhas que poderiam impactar 
a produtividade da companhia.

O Cubo superou desafios durante a pandemia. 
O monitoramento, normalmente centralizado 
em Campinas (SP), precisou ser adaptado ao 
regime de trabalho remoto. Também tivemos 
que adequar para o modelo virtual as capa-
citações para uso dos equipamentos. Mas as 
adaptações não impactaram o projeto, que 
continuou a gerar resultados: conseguimos 
otimizar nossa frota em 31 colhedoras e 84 
tratores de transbordo, a partir da diminuição 
do tempo improdutivo na colheita e transporte. 

Além do acompanhamento da colheita, temos 
prevista a aplicação da tecnologia do Cubo  
no plantio, por meio do projeto Plant+, que 
pretende monitorar mais de 200 equipamentos 
voltados para o preparo de solo e plantio, como 
tratores, colhedoras de muda, transbordos e 
plantadoras, buscando aumentar o rendimento 
operacional e garantir o plantio na janela correta. 

Todas as nossas 
unidades contam 
com o Projeto Cubo 
para monitorar as 
atividades de colheita
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Durante a safra 2021/2022, evoluímos em 
análise de cenário, levantamento de riscos 
e oportunidades e direcionamento de 
metas. Seguindo a fase de transformação 
da companhia, fizemos um mapeamento de 
todas as iniciativas desenvolvidas dentro dos 
aspectos ambiental, social e de governança 
com o objetivo de definir metas e desen-
volver uma prática ESG mais estruturada.

Nosso mapeamento identificou 94 iniciativas 
em 11 áreas de negócio, desde ações estra-
tégicas até atividades táticas e operacionais. 
Fizemos um trabalho de análise do mercado 
e definimos metas preliminares de acordo 
com o planejamento estratégico e plano 
de investimentos da Atvos. As metas serão 
apresentadas para aprovação pelo Conselho 
de Administração durante a safra 2022/2023.

Mantemos nossa Política de 
Sustentabilidade, lançada em 2018, cons-
tantemente atualizada. Sua revisão mais 
recente foi em 2020 e uma nova revisão está 
programada para o segundo semestre de 
2022. Entre outras alterações, estão previstos 

Estratégia ESG

Mapeamos 94 iniciativas 
desenvolvidas pela 
Atvos dentro dos 
aspectos ambientais, 
sociais e de governança. 
O próximo passo é a 
definição de metas

Nossa estratégia 
ESG está 
relacionada aos 
ODS da ONU

reforços no modelo de governança, a 
inclusão de diretrizes sobre direitos humanos 
e biodiversidade, abrangendo indicadores 
ESG e aprimorando as ações da companhia 
que geram impactos econômicos indiretos.

Enquanto isso, nossas ações de susten-
tabilidade, diversidade, desenvolvimento 
comunitário, ética e integridade continuam 
em desenvolvimento. Confira a relação 
das nossas principais iniciativas com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

A AtvosRelatório Anual Safra 2021-2022 Governança Cenário e estratégia Desempenho do negócio Relacionamentos de valor Sobre o relatório Sumário GRI Créditos 29



ODS Metas Nossa contribuição

4.4  Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham 
habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, 
trabalho decente e empreendedorismo.

Movimento Comunidade do MOVA realiza capacitações direcionadas à comunidade, com 
foco em demandas críticas da Atvos. Uma parcela dos participantes é contratada pela 
companhia.

5.5  Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades 
para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, 
econômica e pública.

5.c  Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da 
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos 
os níveis.

Temos uma Política sobre Diversidade e Inclusão e aderimos aos WEPs - Princípios de 
Empoderamento das Mulheres - iniciativa da ONU Mulheres e do Pacto Global.

As mulheres são 15,97% de nossos integrantes, acima da média de 9,2% do setor.

Uma das linhas de atuação do Movimento Comunidade do MOVA visa capacitar mulheres 
para assumir cargos operacionais na Atvos. Também demos continuidade ao trabalho 
de mapeamento e mentoria de nossas integrantes para assumir cargos de liderança no 
futuro. 

6.3  Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, 
reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 
substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente.

6.4  Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os 
setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água.

6.6   Até 2030, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.

A partir da utilização de um sistema fechado com automação e recuperação 
de excedentes, a Unidade Conquista do Pontal reduziu o consumo de água em 
aproximadamente 1,794 milhão de litros nas safras 2019 e 2020.

Atuamos para a recuperação da vegetação em área com 11 nascentes de água em 
Perolândia (GO), em parceria com a Universidade Federal de Goiás e produtores locais. Em 
Deodápolis (MS), fornecemos mudas para recuperar a nascente do Rio Ivinhema.

7.2  Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 
matriz energética global.

7.3  Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.

Na safra 2021/2022: 1,67 bilhão de litros de etanol produzidos; 1,55 mil GWh de energia 
elétrica cogerada com biomassa.

Todas as nossas unidades agroindustriais certificadas no RenovaBio, o que nos permite 
emitir créditos de descarbonização (CBIOs). Cada CBIO emitido corresponde a uma 
tonelada de carbono que deixa de ser emitida na atmosfera.

Nossas unidades agroindustriais têm o selo Energia Verde, outorgado pela União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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ODS Metas Nossa contribuição

8.5  Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente a todas as 
mulheres e a todos os homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, 
e remuneração igual para trabalho de igual valor.

8.7  Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a 
escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das 
piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-
soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas.

8.8  Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e 
protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em 
particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário.

Geramos cerca de 9 mil empregos diretos e 27 mil indiretos.

Integrantes e parceiros recebem treinamento sobre nosso Código de Conduta.

Fornecedores de suprimentos passam por homologação documental, que contempla 
requisitos das áreas Jurídica, Fiscal, Conformidade, Sustentabilidade, SSMA e áreas 
técnicas.

Programa Parceiros Mais Fortes com 100% dos produtores participantes aderentes ao 
Compromisso com a Sustentabilidade na Cadeia de Cana-de-Açúcar.

13.2  Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos 
nacionais.

13.3  Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e 
institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e 
alerta precoce à mudança do clima.

Aderimos ao Acordo SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa incentivar 
a adoção de estratégias empresariais para reduzir emissões de gases de efeito estufa. 

Todas as nossas unidades agroindustriais são certificadas no RenovaBio, a Política 
Nacional de Biocombustíveis.

15.1  Até 2030, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas 
terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas 
úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes 
dos acordos internacionais.

15.2  Até 2030, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos 
de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar 
substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente.

Possuímos 100% de colheita mecanizada e desenvolvemos diversas medidas com o 
objetivo de evitar incêndios. 

Projetos de restauração: em Mirante do Paranapanema (SP), estamos plantando 300 mil 
mudas em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) para conectar trechos 
de floresta e fazer um corredor de Mata Atlântica. 

16.5  Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas.
Colaboramos para a elaboração do Guia de Boas Práticas Anticorrupção da Agroindústria, 
desenvolvido pela Rede Brasil do Pacto Global. Treinamos nossa equipe e desenvolvemos 
cartilhas sobre comportamento ético e boas práticas anticorrupção.
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Desempenho  
do negócio
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A Atvos aplica um modelo de economia circular 
em todas as suas unidades agroindustriais, que 
aproveita subprodutos como insumos para a 
própria cadeia de produção. Exercemos nossas 
atividades atendendo à legislação ambiental 
vigente e cumprindo as obrigações legais 
contidas nos licenciamentos ambientais e 
condicionantes. Usamos um sistema de gestão 
para acompanhar e monitorar licenças, alvarás 
e todos os requisitos legais ambientais que 
envolvem as atividades das usinas. O sistema 
auxilia o cumprimento de obrigações, renova-
ções e controle ambiental geral. As avaliações 
são realizadas por meio de análises e relatórios. 

Na safra 2021/2022, a Atvos recebeu oito 
autuações por supostas não conformidades 
ambientais. A maior parte das multas deu-se 
pelo não envio de relatórios de cumprimento de 
TCRA (Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental) solicitados pelo órgão ambiental. 
As unidades estão em contato com o órgão 
ambiental para ajustamento às obrigações dos 
termos e entrega dos relatórios requeridos. 

Multas significativas e sanções não monetárias 
resultantes da não conformidade com leis e/ou 
regulamentos ambientais (R$) GRI 307-1

safra 20/21 safra 21/22

Valor monetário de multas significativas pagas 
no período do ano

618.529,00 554.790,00

Valor monetário de multas significativas 
recebidas no período do ano, podendo ou não 
ainda caber recurso

1.890.677,43 59.180,00

Total 2.509.206,43 613.970,00

Desempenho 
ambiental
GRI 103-2, 103-3 | 307

Além disso, foram firmados na Unidade 
Conquista do Pontal Termos de Conversão de 
Multa em seis autos de infração que tinham por 
objeto supostos danos causados à vegetação 
por incêndio nas Fazendas Atalaia e Barro Preto. 
Tais Termos vêm sendo cumpridos regularmente. 
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Temos uma colheita 100% mecanizada e 
vetamos a prática de queimadas com o obje-
tivo de evitar incêndios, protegendo a vegeta-
ção natural e a fauna. Nossas medidas contra 
incêndios incluem a medição da tempera-
tura das nossas colhedoras com termôme-
tro digital a laser, checagem das condições 
climáticas do local de trabalho e presença 
de caminhão-pipa nas frentes de colheita e 
outros pontos estratégicos.  Se mesmo com 
todos os procedimentos ainda houver incên-
dio, contamos com uma frota de quase 170 
veículos e mais de 1.285 profissionais prepa-
rados para combater as ocorrências, incluindo  
brigadistas, bombeiros e socorristas. 

Vale ressaltar, ainda, que todas as plantas 
agroindustriais participam do Plano de Auxí-
lio Mútuo Emergencial (PAME), grupo for-
mado por empresas, governo e comunidades 
para auxiliar de forma integrada no atendi-
mento emergencial a incêndios e queima-
das nas localidades onde atuam. Em Nova 
Alvorada do Sul (MS), a Unidade Santa Luzia 
e as empresas e associações que inte-
gram o PAME do Vale do Vacaria foram 

homenageadas pela Câmara Municipal pelos 
serviços de combate a incêndios e queima-
das na região.

Nossos canaviais e demais atividades de 
produção de etanol foram implantados em 
áreas anteriormente ocupadas por pasta-
gens ou agriculturas, onde adotamos práticas 
que não causam impacto na biodiversidade 
existente. Avaliamos continuamente a flora 
e a fauna das áreas de preservação, reser-
vas legais e mananciais em nossas unidades, 
além de realizarmos campanhas de cons-
cientização para integrantes e comunidades 
do entorno sobre o cuidado com as espécies, 
risco de atropelamentos, caça indevida e 
preservação da biodiversidade. GRI 304-2

Biodiversidade
GRI 103-2, 103-3 | 304

100% da nossa 
colheita de cana 
é mecanizada 

A Atvos veta 
a prática de 
queimadas 
nos canaviais
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Considerando as áreas dos imóveis rurais no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), parceiros 
de terra e fornecedores de cana, somamos 
207.414 hectares entre Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e Reservas Legais (RLs), 
além de 15.848,7 hectares de área mapeadas 
como protegidas ou restauradas para garantir 
a manutenção da biodiversidade das áreas de 
influência das nossas usinas.  
GRI 304-1

Os nomes das áreas de habitats protegi-
dos ou restaurados são: Fazenda Primavera, 
na Unidade Água Emendada (GO); Invernadi-
nha, na Unidade Morro Vermelho (GO); HGW 
e Granada na Unidade Alto Taquari (MT); e  
Estrela, América, Ponto Alegre, Santa Lúcia, 
Alcídia, Conquista, Asa Branca, Conquista 
do Pontal e Três Fronteiras, na Unidade Con-
quista do Pontal (SP). O tamanho total des-
sas áreas é de 5,07 km², cuja localização é em 
áreas de APP e RLs. GRI 304-3

As áreas reflorestadas e enriquecidas estão 
em fase de desenvolvimento e sendo acom-
panhadas pela Atvos. Em algumas fazendas 
da Unidade Conquista do Pontal, estas áreas 
foram atestadas pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB). A execu-
ção do reflorestamento e enriquecimento das 
áreas são realizados por empresa especiali-
zada terceirizada. As áreas protegidas citadas 
estão em desenvolvimento e em manuten-
ção de tratos culturais. Os métodos utiliza-
dos são de reflorestamento, enriquecimento 
e condução de regeneração natural.

Realizamos o reflorestamento 
e condução de regeneração 
natural em áreas protegidas

A Atvos tem mapeadas as 
Áreas de Preservação Permanente, 
Reservas Legais e áreas protegidas 
ou restauradas para garantir a 
manutenção da biodiversidade 
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Somos um dos maiores emissores nacionais 
de créditos de descarbonização no 
setor sucroenergético (CBIOs) por meio 
do RenovaBio. Nossas unidades foram 
certificadas pelo programa em 2020, com 
renovação da certificação durante a safra 
2021/2022. Neste período, tivemos um ganho 
de 4,39% em nossa Nota de Eficiência 
Energético-Ambiental (NEEA). Saímos de 
59,12 gCO₂eq/MJ no primeiro certificado e 
passamos a 61,68 gCO₂eq/MJ no atual. A 
média do setor é de 59,67 gCO₂eq/MJ. 

Contamos também com três unidades (Rio 
Claro, Conquista do Pontal e Eldorado) 
certificadas pela U.S Environmental 
Protection Agency - EPA. Dedicamos 
empenho e investimentos na manutenção 
e gestão destas certificações, assim como 
no aprimoramento da gestão das nossas 
emissões e metas de descarbonização. 

Desde 2012, monitoramos nossas emissões 
de gases de efeito estufa (GEE). Com a 
implantação integral do RenovaBio em 2020, 
essa gestão acontece de forma integrada 
com os sistemas gerenciais da companhia. 
Calculamos os índices de emissões por 
unidades, seguindo a linha de base de 
cálculo do RenovaBio. Esses indicadores 
são reportados mensalmente para a área 
corporativa, que inclui as análises no escopo 
dos ecoindicadores, amplamente debatidos 
na operação. 

Pela natureza do nosso negócio, capturamos 
CO₂ da atmosfera na mudança no uso do 
solo, auxiliando, assim, com a redução das 
emissões de GEE e evitamos emissões 
pela substituição de combustíveis fósseis 
por etanol. Além disso, evitamos, na safra 
2021/2022, a emissão de 5,14 milhões tCO₂ 
equivalentes na atmosfera pelo uso do etanol 
produzido e da energia elétrica exportada.

Gestão de emissões
GRI 103-2, 103-3 | 305

Somos um dos maiores 
emissores nacionais de 
créditos de descarbonização 
no setor sucroenergético
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Emissões indiretas provenientes da aquisição de energia2 
(mil t CO₂ equivalente) GRI 305-2

safra 19/20¹ safra 20/21¹ safra 21/22
2,16 2,07 1,63

¹  GHG Protocol. Fator de emissão nacional para inventários do EPE (Empresa de Pesquisa 
Energética). Abordagem de consolidação: controle Operacional.

²  Gases incluídos nos cálculos: CO₂, CH₄, N₂O

Outras emissões de gases de efeito estufa2 (mil t CO₂ equivalente) 
GRI 305-3

safra 19/20 safra 20/21¹ safra 21/22
Total 92,57 88,62 38,92

¹  GHG Protocol. Fatores de emissão levantados pelos professores Isaias Macedo e Joaquim Seabra 
da Unicamp, de acordo com IPCC. GWP - AR4.

²  Gases incluídos nos cálculos: CO₂, CH₄, N₂O

Emissões biogênicas de CO₂  de Escopo 32 (t CO₂ equivalente) GRI 305-3

safra 19/20¹ safra 20/21¹ safra 21/22
10,97 11,17 20,29

¹  GHG Protocol. Fatores de emissão levantados pelos professores Isaias Macedo e Joaquim Seabra 
da Unicamp, de acordo com IPCC. GWP - AR4.

²  Gases incluídos nos cálculos: CO₂, CH₄, N₂O

Intensidade de emissões de gases de efeito estufa GRI 305-4

safra 20/21 safra 21/22
Total de emissões de GEE 672.000,00 939.073,95

Intensidade de emissões de gases de efeito estufa 25,7 0

Emissões diretas de gases de efeito estufa (mil t CO₂ equivalente)² GRI 305-1

safra 21/22

Geração de eletricidade, calor ou vapor¹ 91,69

Processo físico-químico¹ 455,44

Emissões Fugitivas¹ 1,09

Total de emissões brutas de CO₂ 548,226

¹  Para as safras anteriores, o total de emissões brutas do escopo 1 foi respectivamente de 577,87 e 523,48 mil t CO₂ 
(equivalente). Os dados de emissões por categoria dentro do escopo não estão disponíveis para estas referências..

² Gases incluídos nos cálculos: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆, NF₃. 

Emissões biogênicas de CO₂ de Escopo 1 (mil t CO₂ equivalente) GRI 305-1

safra 19/20¹ safra 20/211 safra 21/22

Emissões biogênicas de CO₂ (mil t CO₂ 
equivalente)

5.582,90 5.245,58 4.579, 56

Remoções biogênicas de CO₂ - mudança de uso 
do solo (mil t CO₂ equivalente)

1.482,40 1.482,41 1.462,76

Monitoramos nossas 
emissões de gases de 
efeito estufa desde 2012
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A Atvos e a Mitsubishi Motors firmaram uma 
parceria para compensar as emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) provenientes das etapas 
2021 e 2022 dos Rallies Mitsubishi. O inventário, 
realizado pelo British Standards Institution – BSI 
Brasil, leva em conta todas as emissões diretas e 
indiretas de cerca de 50 eventos.

A estimativa é de que 564 toneladas métricas de CO₂ 
emitidas na atmosfera sejam neutralizadas, sendo 
282 toneladas para cada temporada, o que seria 
correspondente ao plantio de 78.928 árvores no meio 
ambiente. Para anunciar a parceria, foi criado o selo 
MIT4Zero – Rallies 4x4 da Mitsubishi, agora carbono 
zero – que passou a integrar a identidade visual do 
calendário para atestar a neutralização das emissões.

Parceria para neutralizar 
as emissões dos 
Rallies Mitsubishi
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Os principais indicadores da indústria são 
energia elétrica gerada, consumida e expor-
tada no processo de cogeração. Estes indi-
cadores são acompanhados diariamente nos 
relatórios de produção: boletins de produção, 
diário agroindustrial e diário de bordo opera-
cional. A energia de consumo para produção 
de etanol e açúcar, bem como a energia 
exportada, fazem parte das metas de remu-
neração variável dos integrantes industriais. 

A exportação específica de energia elétrica 
da Atvos (kWh/tc) reduziu em 3% em 
comparação com a safra anterior. Já o 
consumo de energia na indústria (KWh) teve 
um aumento de 8%.

Consumo de energia (GJ) GRI 302-1

Consumo de combustíveis de fontes não renováveis safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Diesel 1.720.778 1.519.200 1.440.617

Consumo de combustíveis de fontes renováveis

Bagaço de cana-de-açúcar 66.183.125 64.457.185 54.479.414

Biodiesel 187.119 164.395 156.002

Etanol 57.041 50.198 49.918

Total de energia gerada pela queima de combustíveis 68.148.063 66.190.978 56.125.950

Percentual de energia gerada a partir de combustíveis 
de fontes renováveis 97% 98% 97%

Consumo de energia
GRI 103-2, 103-3 | 302, 302-1
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Energia consumida (GJ) GRI 302-1

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Eletricidade 76.519 81.424 88.035

Energia vendida (GJ) GRI 302-1

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Eletricidade 6.844.476 7.115.105 5.812.889

Total de energia consumida (GJ) GRI 302-1

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Combustíveis de fontes não renováveis 1.720.778 1.519.200 1.440.617

Combustíveis de fontes renováveis 66.427.285 64.671.778 54.685.334

Energia consumida 76.519 81.424 88.035

Energia vendida 6.844.476 7.115.105 5.812.889 

Total 61.380.106 59.157.297 50.401.096

Intensidade energética GRI 302-3

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Dentro da organização 2,28 2,22 2,24

Total 2,28 2,22 2,24

Reduções de consumo de energia obtidas em decorrência de 
melhorias na conservação e eficiência (GJ) GRI 302-4

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Otimização de Processo 66.183.125 64.457.185 54.479.414 

Nossas boas práticas ambientais são 
reconhecidas pelo mercado. Em 2021, a 
Unidade Conquista do Pontal ganhou o Prêmio 
UDOP/Embrapa de Boas Práticas Ambientais 
nas categorias “Gestão da Água” e “Eficiência 
Energética na Indústria”.

A primeira categoria destacou o projeto 
“Otimização do uso de água condensada no 
processo produtivo de açúcar e etanol”.  
A iniciativa atua em três frentes: recirculação 
de água em sistema fechado no processo 
de evaporação, otimização do sistema de 
automação do resfriamento condensado com 
uso de inteligência artificial e recuperação do 
excedente de água da torre de fabricação de 

Prêmio UDOP/Embrapa de Boas Práticas Ambientais

açúcar. A unidade reduziu o consumo de água 
em aproximadamente 1,794 milhão de litros nas 
safras 2019 e 2020, volume que seria suficiente 
para abastecer o município de Mirante do 
Paranapanema (SP) por 1 ano e 3 meses.

Na categoria “Eficiência Energética”, fomos 
premiados com o projeto “Implantação da 
Indústria 4.0 na Usina Conquista do Pontal”. A 
partir de planejamento avançado de produção, 
a unidade foi capaz de gerar mais energia 
elétrica por meio da biomassa utilizando a 
mesma quantidade de vapor em sua produção, 
garantindo um ganho de R$ 2,6 milhões por 
safra. Além de Conquista do Pontal, estamos 
replicando essas práticas em outras unidades.
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Nas unidades da Atvos, toda a água captada 
é de origem superficial ou subterrânea, sem-
pre respaldada por outorga de uso autorizada 
por órgão ambiental competente. Toda água 
é consumida no processo industrial de fabri-
cação do etanol, enquanto parte é reaprovei-
tada para irrigação e para consumo humano. 

O efluente gerado no processo não é descar-
tado em corpo hídrico, mas aplicado como 
fertirrigação nas lavouras de cana-de-açúcar 
para proporcionar melhoria na produtividade. 
Como não há descarte em corpo hídrico e 
os volumes captados são de baixo percen-
tual em relação à vazão dos pontos de cap-
tação, não há impactos relacionados ao uso 
da água. 

Além disso, todas as unidades contam com 
circuitos semifechados de resfriamento de 
água (torres de resfriamento) para geração de 

vapor nas caldeiras e possuem estações de 
tratamento de efluentes (ETE).  Nas oficinas 
automotivas, a água é tratada para reutiliza-
ção na lavagem de equipamentos. Separa-
mos o óleo e a areia, realizamos o tratamento 
químico e, por fim, armazenamos adequa-
damente a água para posterior reutilização. 
Somente a água perdida é reposta, o restante 
permanece armazenado em sistema fechado.

Nossos compromissos em relação ao con-
sumo de água são geridos a partir das vazões 
outorgadas para captação com finalidade 
industrial, agrícola e de consumo. Temos 
metas e acompanhamos indicadores relacio-
nados ao consumo de água por tonelada de 
cana-de-açúcar moída. Além dos ecoindica-
dores de consumo de água, acompanhamos 
a utilização de subprodutos (aplicação de 
efluentes como vinhaça e águas residuárias), 
a partir das metas estipuladas.

Captação e 
consumo de água
GRI 103-2, 103-3 | 303, 303-1, 303-2

Volume total de água captada em todas as áreas e 
áreas com estresse hídrico, por fonte (ML)1 GRI 303-3

Fonte safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Águas superficiais (Total) 34.117 36.153 23.909

Águas subterrâneas (Total) 270 66 214

Total 34.387 36.219 24.123

¹ Volume total de água retirada por fornecedor que causa impactos 
significativos associados (µL) é nula.

Na safra, houve redução de 
33,4% na captação de 
água em comparação ao 
período anterior.
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Todos os resíduos gerados em nossas 
operações são devidamente separados, 
identificados e classificados quanto 
à tipologia, além de quantificados e 
armazenados nas centrais de resíduos. 
Temos um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos - PGRS, que define a 
gestão de resíduos da companhia com 
base na minimização de geração, separação, 
acondicionamento, identificação, coleta, 
armazenamento temporário, transporte, 
tratamento e disposição final por empresas 
licenciadas e especializadas em cada tipo de 
material. 

Esse gerenciamento é feito pela área de 
Meio Ambiente de cada unidade, seguindo 
as premissas do PGRS e em atendimento às 
obrigações legais vigentes. Somente a etapa 
de transporte até o tratamento e disposição 
final é terceirizada por fornecedores que 
possuem a obrigação contratual de seguir os 
procedimentos legais. 

O monitoramento da gestão de resíduos 
é realizado seguindo os procedimentos 
de separação conforme norma ABNT 
NBR-10004, identificando os resíduos 
no momento de sua geração. O 
acondicionamento adequa-se à norma NBR-
11174/90 (resíduos classe II) e NBR-12235/92 
(resíduos classe I), garantindo a melhor 
alternativa de armazenamento temporário e 
destinação final. 

Avaliamos indicadores de Resíduos Totais 
e de Resíduos Contaminados (Classe I) 
com foco na redução da geração e busca 
de melhores práticas. As principais práticas 
utilizadas pela companhia são o uso 
de logística reversa, a emissão de MTR 
(Manifesto de Transporte de Resíduos) 
para todas as destinações de resíduos e 
monitoramento das empresas terceirizadas 
que fazem o transporte e tratamento, 
incluindo qualificação e análise documental. 

Gestão de resíduos
GRI 103-2, 103-3 | 306, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

Todos os 
resíduos da 
Atvos recebem 
a destinação 
correta
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Total de resíduos gerados, por composição (t)¹ GRI 306-3

safra 21/22

Resíduos Perigosos
Resíduos contaminados com óleo e graxa 61,05

Óleo Lubrificante Usado 331,28

Bateria Automotiva 67,42

Lâmpadas 3,94

Resíduos de Serviço de Saúde - RSS 0,67

Resíduos eletrônicos 2,40

Subtotal – Resíduos Perigosos 466,75

Resíduos Não Perigosos
Plástico 194,37

Papel/Papelão 81,91

Sucata metálica 3484,57

IBC's (contêiner 1.000 l) 10,16

Big bag 174,61

Resíduos não recicláveis 435,10

Madeira 137,58

Resíduo orgânico 25,47

Embalagens vazias de agrotóxicos 46,25

Sucata de pneus 271,79

Subtotal – Resíduos Não Perigosos 4927,41

Total 5394,16

¹Disponíveis apenas informações consolidadas, abertura por itens não disponível 
em períodos anteriores. Na safra 19/20, o total de resíduos perigosos gerados 
foi de 716 toneladas, enquanto na safra 20/21 o total não ultrapassou 489 
toneladas. A contabilização de resíduos não perigosos para a safra 19/20 atingiu 
a marca de 4.139 toneladas, enquanto na safra 20/21, a marca foi de 4.504 
toneladas.

Disposição de resíduos perigosos (t)¹ GRI 306-5

Coprocessamento

Resíduos contaminados com óleo e graxa 61,05

Coprocessamento/rerrefino

Óleo Lubrificante Usado 331,28

Logística reversa ou tratamento específico

Bateria Automotiva 67,42

Descontaminação

Lâmpadas 3,937

Incineração/detonação²

Resíduos de Serviço de Saúde - RSS 0,668

Reciclagem/recondicionamento

Resíduos eletrônicos 2,4

Total Perigosos 466,75

¹  Todas as operações de destinação e não destinação são feitas 
fora da organização.

² Incineração e detonação são operações de destinação final. 

Disposição de resíduos não perigosos (t)¹

Reciclagem

Plástico 168,9

Papel/Papelão 81,91

Sucata metálica 3484,57

IBC's (contêiner 1.000 l) 10,16

Big bag 174,61

Coprocessamento

Resíduos não recicláveis 435,1

Madeira 88,78

Plástico 91,07

Resíduo orgânico 25,47

Incineração²

Madeira 48,8

Logística reversa 

Embalagens vazias de agrotóxicos 46,25

Sucata de pneus 271,79

Total Não Perigosos 4927,41

Total de Resíduos 4927,41

¹  Todas as operações de destinação e não destinação são feitas fora 
da organização.

²  Incineração e detonação são operações de destinação final. 
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A gestão do fornecimento e dos estoques 
dos insumos industriais é de fundamental 
importância para a continuidade das nossas 
operações industriais e agrícolas. Os insumos 
industriais são apontados semanalmente nas 
ordens de produção da indústria. A principal 
meta de acompanhamento é o custo variá-
vel em reais por tonelada de cana proces-
sada. Esses custos variáveis dos produtos 
são acompanhados em reuniões quinzenais 
de custos e, diariamente, pelas unidades e 
engenheiros de processo. 

Gestão de 
materiais
GRI 103-2, 103-3 | 301

A gestão do fornecimento 
e estoque de insumos é 
constante para garantir a 
continuidade e eficiência 
das nossas operações 

Materiais utilizados no produto final (t) GRI 301-1

Nome do material Fonte renovável/não renovável safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Cana-de-açúcar 

Cana própria processada Fonte renovável 16.477.727 15.475.646 12.637.750 

Cana de parceiros agrícolas processada Fonte renovável 10.392.110 11.211.157 9.851.843 

Subtotal 26.869.837 26.686.803 22.489.518 

Insumos agrícolas

Corretivos Fonte não renovável 324.858 230.765 377.635 

Inseticidas Fonte não renovável 201 160 296 

Fungicidas Fonte não renovável 15 3 6

Herbicidas Fonte não renovável 3.757 2.773 3.112 

Fertilizantes Fonte não renovável 96.209 90.106 101.086 

Outros fertilizantes orgânicos Fonte renovável 1.141 560.111 379.763 

Subtotal 426.181 883.918 482.515 

Insumos industriais

Cal Fonte não renovável 8.361 8.683 4.932 

Ácido sulfúrico Fonte não renovável 9.817 10.195 7.139 

Ácido clorídrico Fonte não renovável 252 262 188 

Soda Fonte não renovável 779 809 1.836 

Antibióticos Fonte não renovável 15 16 453 

Químicos inorgânicos Fonte não renovável 648 673 872 

Químicos orgânicos Fonte não renovável 574 596 784 

Subtotal 20.447 21.234 16.204 

Diesel Fonte não renovável 40.257 31.641 30.004 

Etanol Fonte renovável 2.109 1.856 3.683 

Biodiesel Fonte renovável - 3.882 1.846 

Subtotal 42.366 37.379 35.533 

Total 27.358.830 27.629.334 23.023.770 

Total de materiais provenientes de fonte não renovável 26.871.946 26.692.540 23.018.241 

Total de materiais provenientes de fonte renovável 486.884 936.152 5.529

A AtvosRelatório Anual Safra 2021-2022 Governança Cenário e estratégia Desempenho do negócio Relacionamentos de valor Sobre o relatório Sumário GRI Créditos 44



Durante a safra 2021/2022, focamos em 
melhorar a qualidade da nossa atuação no 
campo. Com a recuperação da capacidade de 
investimento da companhia, aplicamo-nos 
em melhorias na frente agrícola e na frente 
industrial. Também lançamos o nosso Plano 
Diretor Agrícola, estratégia que visa à 
melhoria da produtividade e à sustentabili-
dade para os próximos cinco anos.

Neste primeiro ano de atuação do Plano, 
nossos principais investimentos foram na 
renovação do maquinário e na expansão dos 
canaviais. Ampliamos os tratos culturais para 
melhorar o desenvolvimento dos nossos cul-
tivos e aumentamos a intensidade dos plantios. 
Chegamos a 39,8 mil hectares próprios plan-
tados durante a safra 2021/2022, número quase 
duas vezes maior do que na safra anterior. 

Em termos de tecnologia, também com-
pramos equipamentos para ampliar o uso 
de vinhaça, que teve seu uso ampliado em 
mais de 10 mil hectares. Foi também um ano 

significativo para a utilização da torta de 
filtro. Estes subprodutos da indústria sucroe-
nergética são reaproveitados na agricultura e 
auxiliam a fertilização do solo. 

Com o objetivo de fortalecer o nosso 
portfólio de fazendas, fizemos um estudo de 
rentabilidade, que será seguido por iniciativas 
de expansão ou aprimoramento. Também 
verificamos as unidades que demandam 
uma renovação de canavial mais acelerada 
e contamos com o apoio dos nossos forne-
cedores para reforçar nossa capacidade de 
plantio. Mais do que plantar em quantidade, 
queremos melhorar a qualidade. Nosso Plano 
Diretor Agrícola prevê aumentar a produtivi-
dade por hectare para atender à capacidade 
de moagem das nossas usinas. 

A instabilidade climática impactou a produção 
durante a safra 2021/2022. Sobretudo as 
unidades do Polo Sul sofreram com eventos 
diversos, como geadas e secas. Atuamos de 
forma eficiente para recuperar a perda de 

produtividade em um período curto. Somado 
a isso, a distribuição geográfica de nossas 
unidades, espalhadas por quatro estados do 
Brasil, contribuiu para mitigar os efeitos locali-
zados do clima em nosso desempenho global.  

Em termos de maquinário, ampliamos os inves-
timentos na manutenção dos equipamentos 
e aumentamos a disponibilidade mecânica 
das colhedoras para 85,8% e dos tratores 
para 84,9%. Além disso, houve um aumento 
considerável na hora elevador das colhedoras, 
passando de 9:38 para 10:49 na safra. Para mais 
informações sobre tecnologia de ganho de 
produtividade, consulte o texto sobre o Cubo em 
nosso capítulo sobre Cenário e Estratégia, na 
página 28. 

Desempenho 
agrícola 

482.945  
hectares 
cultivados
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Macroindicadores 
agrícolas/operacionais

Produtividade 
Agrícola

Disponibilidade mecânica 
de tratores de

84,9%
(vs. 83,9%)

8,3 TAH
(toneladas de 
açúcar por hectare)

68,8 TCH
(tonelada de cana 
por hectare) de 
fornecedores

52,8 TCH
(tonelada de cana 
por hectare) próprio

135,5 ATR
(Açúcar Total 
Recuperável) Médio

562 toneladas
de cana-de-açúcar colhidas 
por máquina em dia efetivo

Ampliamos de 9:38 para

10:49
as horas elevador 
das colhedoras

Disponibilidade mecânica 
das colhedoras alcançou

85,8%
(vs. 83,2% da safra passada)

A Unidade Água Emendada foi reconhe-
cida pelo Prêmio Usinas Campeãs de 
Produtividade Agrícola, promovido pelo 
Grupo IDEA e pelo Centro de Tecnologia 
Canavieira, como a usina mais produtiva 
de Goiás. O reconhecimento analisa 
a produtividade das usinas usando as 
médias de TCH (tonelada de cana por 
hectare) por corte, o ATR médio pon-
derado (açúcar teórico recuperável) e a 
idade média do canavial de acordo com 
seu número de cortes. Com esses dados, 
calcula-se o Índice IDEA de Produtivi-
dade. As empresas com os maiores índi-
ces regionais conquistam o prêmio.

Prêmio Usinas Campeãs 
de Produtividade Agrícola
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Durante a safra 2021/2022, a Atvos conti-
nuou a aplicar boas práticas de sustentabi-
lidade visando à diminuição dos impactos 
ambientais e ao aumento da produtividade no 
campo. Conheça algumas das ações desen-
volvidas pela companhia:

Sustentabilidade 
no campo

Aplicação de 
maturadores via 

drone em áreas restritivas 
em algumas unidades, 
que garantem grande  
eficácia e precisão. A 

técnica ajuda a reduzir a 
quantidade de produto 
aplicado e tem menor 

impacto ambiental.

Rotação de 
culturas com soja 

para recuperação do 
solo e aumento da 

produtividade.

Utilização de 
vinhaça, torta de filtro 

e organominerais para 
substituir fertilizantes 

químicos.

Controle biológico de 
pragas em substituição aos 
químicos. Por exemplo, para 
controle da Cotesia flavipes, 
parasita específico da broca 
da cana-de-açúcar, aplicado 

em todas as épocas do 
ano, mas utilizado de forma 

exclusiva em períodos secos, 
garantindo maior eficiência.  

40 mil hectares de rotação 
de culturas com soja

12,2 mil toneladas de torta 
de filtro utilizadas

76,4 mil hectares com 
aplicação de vinhaça
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Em nosso Plano Diretor Agrícola para os 
próximos cinco anos, prevemos melhorar o 
desempenho no campo de forma a aumentar 
o aproveitamento da nossa capacidade de 
moagem. Análises realizadas durante a última 
safra permitiram entender os desafios das 
unidades locais da Atvos e traçar estratégias 
de atuação específicas.

Os impactos climáticos na produção agrícola 
afetaram nosso desempenho industrial 
durante a safra 2021/2022, gerando volumes 
de moagem e produção de etanol inferiores 
à safra 2020/2021. No entanto, adotamos 
medidas de mitigação desses efeitos, que 
não foram sentidos em nosso desempenho 
econômico-financeiro.

Incrementamos a produção de etanol anidro, com 
o objetivo de superar a perda de competitividade 
e paridade do etanol hidratado no mercado. Com 
relação ao açúcar, cumprimos todos os compro-
missos firmados no início da safra, superando os 
desafios climáticos na produção. 

No que diz respeito à biomassa, a safra 
2021/2022 experimentou um contexto de 
escassez e volatilidade de preços. Conseguimos 
mitigar as perdas com mais eficiência na 
comercialização e aproveitando oportunidades 
de posicionamento em mercados futuros. 

Desempenho 
industrial

Nossa Unidade Conquista do Pontal, locali-
zada em Mirante do Paranapanema (SP), é 
referência em automação industrial e desen-
volve diversas boas práticas com potencial 
de replicação em outras plantas. Alguns 
exemplos são o uso de inteligência artifi-
cial para controle de vapor nas turbinas 
e a aplicação de materiais que evitam o 
desgaste na produção. O uso de práticas da 
indústria 4.0 diminui custos de manutenção 
e a necessidade de intervenção humana em 
alguns processos. 

Além de ganhos produtivos, as boas práticas 
da unidade são reconhecidas pelos seus 
resultados ambientais. Saiba mais sobre 
Prêmio UDOP/Embrapa de Boas Práticas 
Ambientais na página 40.

Inovação industrial

Eficiência da indústria

97,0% de eficiência 
de extração

89,7% de disponibilidade 
da indústria

89,7% de Rendimento 
Global da Destilaria (RGD)

A AtvosRelatório Anual Safra 2021-2022 Governança Cenário e estratégia Desempenho do negócio Relacionamentos de valor Sobre o relatório Sumário GRI Créditos 48



Desempenho 
econômico-financeiro
GRI 103-2, 103-3 | 201

Valor econômico direto gerado e distribuído (milhares de R$) GRI 201-1

Valor econômico gerado safra 19/202 safra 20/21² safra 21/22¹

Vendas de mercadorias, produtos e 
serviços

5.229.161 5.771.563 7.482.934

Insumos adquiridos de terceiros (2.074.512) (2.058.281) 2.340.175

Valor adicionado bruto 3.154.649 3.713.281 5.142.759

Depreciação, amortização e 
exaustão

(1.850.624) 1.637.890 2.189.581

Valor adicionado líquido 1.304.024 2.075.391 2.953.177

Valor adicionado recebido em 
transferência

 94.463 747.101 194.867

Valor adicionado total a distribuir 1.398.487 2.822.493 3.148.045

Valor econômico distribuído
Pessoas e encargos 811.793 827.978 900.863

Governo e sociedade (impostos, 
taxas e contribuições)

828.408 690.767 732.665

Cessão de prejuízos fiscais 
(impostos federais)

(16.422) - -

Financiadores (juros e aluguéis) 1.611.630 1.546.566 1.528.143

Prejuízo do exercício (1.836.922) (242.819) 13.626

Total do valor econômico distribuído 1.398.487 2.822.493 3.148.045

¹  Embora este relatório trate em sua maior parte sobre a Atvos Bioenergia, os dados reportados nesta tabela são 
referentes especificamente à Atvos S.A. para manter o mesmo padrão das informações econômico-financeiras 
publicadas nos relatórios das safras anteriores.

²  Valores totais alterados devido a auditoria realizada no período vigente. GRI 102-48

Na safra 2021/2022, a Atvos alcançou um 
dos melhores patamares financeiros de 
sua história, impulsionada por um cenário 
macroeconômico favorável nos mercados 
interno e externo. No período, a empresa 
registrou uma receita líquida de R$ 6,87 
bilhões, aumento de 35% em relação à 
safra 2020/2021; um EBITDA ajustado de 
R$ 2,2 bilhões, crescimento de R$ 84%; e 
atingiu uma geração de caixa 55% superior, 
de R$ 1,34 bilhão.

Criamos um Comitê de Investimentos 
para acompanhar a aplicação de 
aportes e analisar projetos que 
precisam de financiamento

Neste ciclo, a companhia também investiu 
em áreas essenciais para o crescimento 
sustentável do negócio. Com este fim, 
criamos um Comitê de Investimentos, 
responsável por acompanhar a aplicação dos 
aportes e analisar projetos e iniciativas que 
precisam de financiamento.

Em relação à assistência financeira recebida 
pela organização de qualquer governo, não 
houve valores representativos. GRI 201-4
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Relacionamentos 
de valor
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Durante a safra 2021/2022, acompanhando a 
transformação vivida pela Atvos, desenvol-
vemos projetos significativos relacionados à 
Gestão de Pessoas. Traçamos um diagnóstico 
da percepção dos nossos integrantes sobre 
a empresa, lançamos um novo modelo 
corporativo de aprendizagem, revimos nosso 
processo de desenvolvimento de talentos e 
nossa avaliação de desempenho. Enquanto 
isso, mantivemos a diversidade como uma 
das prioridades para a companhia.

Também passamos por uma remodelação das 
áreas pensando em ampliar a capacidade de 
comunicação e colaboração entre nossos 
integrantes. Temos foco em investir na 
cultura corporativa e em treinamentos para 
aproveitar o momento de transformação da 
empresa e preparar o time para o futuro.

A pesquisa Pulse foi aplicada pela Atvos 
a todos os seus integrantes com acesso a 
e-mail corporativo com o objetivo de avaliar 
a sua percepção sobre o cenário atual da 
companhia, levantar suas preocupações 
e medir a eficácia das comunicações da 

empresa. O material continha 18 questões 
nas categorias: entendimento geral, comu-
nicação, engajamento, covid-19 e clima 
organizacional.

Obtivemos uma taxa de 80,1% de adesão 
com a pesquisa e grau de confiança de 99%. 
Em geral, nossos integrantes sentem-se 
informados e engajados para trabalhar na 
Atvos, mas destacam preocupações com 
relação ao futuro. Com base no resultado, 
criamos planos de ação para lidar com os 
pontos sensíveis do diagnóstico.

Como parte das medidas, aumentamos a 
transparência entre a alta liderança e nosso 
quadro de integrantes. Criamos o Bate-papo 
com a Liderança, um encontro quinzenal 
entre nosso CEO, Diretores-executivos e 
integrantes selecionados por sorteio, que 
têm a chance de conversar sobre a estratégia 
da companhia. Na mesma linha, realizamos 
trimestralmente a Live com o CEO, uma 
transmissão on-line para os integrantes 
sobre a performance da Atvos.

Integrantes
GRI 102-8

Diversidade é uma das 
prioridades da companhia
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Mais do que treinamentos, queremos 
oferecer aos nossos integrantes e às 
comunidades onde estamos inseridos uma 
cultura de aprendizado que auxilie no seu 
desenvolvimento profissional. Com esse 
objetivo, lançamos o MOVA (Modelo Vivo 
de Aprendizagem), com dez Academias 
Temáticas, ou Movimentos, que orientam a 
jornada de aprendizado.

O MOVA é um modelo de aprendizado 
contínuo, em que cada integrante é respon-
sável pelo seu autodesenvolvimento. As 
trilhas de aprendizagem estão alinhadas 
com a estratégia do negócio e visam garantir 
maior produtividade, eficiência e segurança 
empresarial. Focamos na simplificação das 
didáticas e do conteúdo, diversificação de 
metodologia e personalização, respeitando os 
diferentes públicos-alvo.

As iniciativas formais e informais de capa-
citação podem surgir tanto de demandas 
corporativas como de demandas locais. As 
demandas corporativas devem obedecer a 
critérios estratégicos definidos por cada área, 
de modo a atender as oito unidades opera-
cionais da Atvos. As demandas locais, por 
sua vez, visam à mitigação de lacunas espe-
cíficas de determinada área ou unidade, mas 
também devem passar por um alinhamento 
corporativo, tanto da equipe de Pessoas & 
Organização (P&O) como da área especialista.

Cultura de aprendizado 
corporativo
GRI 103-2, 103-3 | 404

Em nosso modelo de 
aprendizado contínuo, cada 
integrante tem papel ativo em 
seu autodesenvolvimento

Investimos em uma 
cultura de aprendizado 
constante internamente 
e nas comunidades onde 
estamos inseridos
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Capacitações sobre as políticas da Atvos e momento de 
onboarding.

Capacitações relacionadas às políticas específicas de 
conformidade, riscos e controles internos da Atvos.

Capacitações relacionadas às normas regulamentadoras e 
procedimentos internos de saúde e segurança.

Capacitações relacionadas ao desenvolvimento de habilidades 
de liderança.

Capacitações direcionadas à comunidade, com foco em 
demandas críticas da Atvos.

Desenvolvimento relacionado aos conhecimentos agrícolas, de 
manutenção automotiva, qualidade e parcerias.

Desenvolvimento relacionado à produção e manutenção 
industriais.

Iniciativas direcionadas à dinâmica de mercado dos nossos 
produtos.

Capacitações relacionadas às habilidades comportamentais e 
ferramentas de apoio ao trabalho e produtividade.

Capacitações relacionadas à manutenção automotiva.
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Conheça algumas ações dentro do MOVA 
realizadas durante a safra:

   Promovemos uma capacitação em 
operação de processos para 85 integrantes 
das unidades Morro Vermelho e Água 
Emendada, localizadas nas cidades goianas 
de Mineiros e Perolândia, respectivamente. 
Os treinamentos aconteceram em parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), por meio do programa 
Bolsa Qualificação – Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

   As atividades do antigo Programa Elo 
com Elas, que promove a qualificação 
gratuita de mulheres para operar máquinas 
agrícolas, agora fazem parte do Movimento 
Comunidade do MOVA. Durante a safra 
2021/2022, capacitamos cerca de 130 
mulheres de comunidades localizadas no 
entorno das nossas operações nas cidades 
de Alto Taquari (MT), Costa Rica (MS), 
Mineiros (GO), Mirante do Paranapanema 
(SP), Nova Alvorada do Sul (MS) e Teodoro 
Sampaio (SP). O objetivo da iniciativa é 
ampliar a participação feminina no setor 
sucroenergético e no agronegócio de 
forma geral e, a partir das últimas turmas 
formadas, conseguimos absorver mais de 
50% das alunas em vagas que estavam 
disponíveis na companhia.

   Também dentro do Movimento 
Comunidade, capacitamos 20 jovens de 
Glória de Dourados (MS), com idades entre 
18 e 22 anos, para atuar como assistentes 
administrativos, em parceria com o 
SENAI/MS.

mulheres de comunidades 
no entorno da Atvos foram 
capacitadas para operar 
máquinas agrícolas na safra 
2021/2022

130 
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Média de horas de capacitação de empregados por gênero GRI 404-1

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Homens 55,4 24,2 58,21

Mulheres 43,8 13,81 48,63

Média de horas de capacitação de empregados  
por categoria funcional GRI 404-1 

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Diretores 6,7 4,0 0,5 0 0,73 0

Gerentes e Coordenadores 20,1 12,5 9,1 1,4 15,02 5,68

Técnicos 49,0 35,3 31,3 17,5 61,23 37,9

Administrativos 14,9 10,6 6,0 3,4 0,03 20,98

Líderes operacionais 70,7 49,1 31,6 14,4 66,59 30,21

Operacional/Produção 66,8 67,9 25,0 15,8 66,92 89,62

Manutenção 30,5 41,1 20,9 10,7 10,28 11,83

Outros 54,6 61,2 22,8 13,3 0 0

Total 55,4 43,8 24,2 13,8 58,21 48,63

52,62
51,45

16,04

19,7

Aprendiz Estagiários Outros TOTAL

Média de horas de capacitação realizada pelos 
trabalhadores da organização durante o período 
coberto pelo relatório por categoria funcional 
GRI 404-1
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Lançamos nosso programa de aceleração de 
jovens Geração Atvos, voltado a capacitar 
jovens talentos a atuar em posições de 
coordenação nas unidades operacionais. Esta 
edição do programa teve como novidade a 
inscrição voluntária, ao invés da indicação 
exclusiva pelos líderes. O processo seletivo 
foi realizado na safra 2021/2022 e a trilha de 
capacitação teve início em abril de 2022.

O Geração Atvos pretende desenvolver 
competências técnicas e comportamentais 
para a posição de coordenação por meio de 
encontros e atividades que promovem uma 
imersão no negócio. A movimentação para 
vagas de liderança está vinculada à abertura 
de posições e à estratégia da companhia.

Desenvolvimento 
e carreira
GRI 103-2, 103-3 | 401

Taxa de rotatividade (turnover)¹ GRI 401-1

safra 21/222

Por gênero NC ND Taxa

Homens 1.703 2.009 0,20

Mulheres 475 435 0,05

Por faixa etária

Abaixo de 30 anos 1.064 831 0,10

Entre 30 e 50 anos 1.021 1.353 0,13

Acima de 50 anos 93 260 0,02

Por distribuição regional

CO 1.849 2.046 0,21

SE 329 398 0,04

Total 2.178 2.444 0,25

NC = Número de contratados

ND = Número de desligamentos

¹  Metodologia de cálculo: [(contratados + desligados)/2]/headcount total

² Dados de safras anteriores indisponíveis. 

Durante a safra 2021/2022, evoluímos no 
desenho das trilhas de carreira dos nossos 
integrantes. A iniciativa, que visa aumentar a 
transparência e integrar o desenvolvimento 
profissional à cultura de aprendizado da 
empresa, está em fase de finalização. 
Também demos continuidade ao trabalho de 
mapeamento para identificar 60 mulheres 
com potencial de liderança, que vêm 
passando por treinamentos e mentoria para, 
em breve, ocupar posições estratégicas. 9.213

Total  
headcount

Lançamos o 
Geração Atvos, 
programa de 
aceleração de 
jovens talentos
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Indivíduos dos órgãos de governança GRI 102-8

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

Membros dos órgãos 
de governança

5 7 7

Empregados por tipo de contrato de trabalho e gênero¹ GRI 102-8

Tipo de contrato
safra 19/20 safra 20/21² safra 21/22

H M Total H M Total H M Total

Permanente 8.424 1.320 9.744 7.875 1.273 9.148 7.419 1.260 8.679

Temporário 152 142 294 150 142 292 288 205 493

Total 8.576 1.462 10.038 8.025 1.415 9.440 7.707 1.465 9.172

H = Homens

M = Mulheres

¹  Exclui estagiários, conselheiros, terceiros e integrantes com vínculo empregatício suspenso (LNR). 
Considerados empregados temporários os integrantes com vínculo CLT por prazo determinado e aprendizes.

²  Informações do fim de março de 2021 (último mês da safra 2020/2021).

Empregados por tipo de contrato de trabalho e região GRI 102-8

Região
safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

TD TI Total TD TI Total TD TI Total

CO 198 7.600 7.798 202 7.079 7.281 405 6.680 7.085

SE 96 2.144 2.240 90 2.069 2.159 88 1.999 2.087

Total 294 9.744 10.038 292 9.148 9.440 493 8.679 9.172

TD = Tempo determinado

TI = Tempo indeterminado
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Empregados por faixa etária e gênero 
GRI 102-8

1.0841.310

< 30 
anos

2.639
2.258

safra 
20/21

safra 
21/22

30-50 
anos

5.449
5.872

safra 
20/21

safra 
21/22

> 50 
anos

safra 
20/21

safra 
21/22

safra 
20/21

safra 
21/22

 Mulheres 1.415 1.465

 Homens 8.025 7.707

Total 9.440 9.172

86

998

530

2.109

849

4.600

105

1.205

431

1.827

879

4.993
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Empregados por região e gênero GRI 102-8

Região
safra 20/21 safra 21/22

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

CO 6.225 1.056 7.281 5.988 1.097 7.085

SE 1.800 359 2.159 1.719 368 2.087

Total 8.025 1.415 9.440 7.707 1.465 9.172

Empregados por tipo de emprego GRI 102-8

safra 20/21 safra 21/22

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Jornada integral 7.998 1.386 9.384 7.624 1.335 8.959

Jornada parcial¹ 27 29 56 83 130 213

Total 8.025 1.415 9.440 7.707 1.465 9.172

¹  Considerados os aprendizes que recebem meio salário.

Empregados por categoria funcional GRI 102-8

safra 20/21 safra 21/22

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Diretoria 24 2 26 19 1 20

Gerência 77 18 95 74 11 85

Coordenação 108 17 125 101 17 118

Técnica/Supervisão 538 151 689 531 150 681

Administrativo 208 165 373 202 176 378

Operacional¹ 7.064 1.059 8.123 6.664 927 7.591

Trainees¹ 6 3 9 1 1 2

Aprendizes¹ 103 133 236 115 182 297

Estagiários¹ 17 9 26 12 14 26

Total 8.042 1.424 9.466 7.719 1.479 9.198

¹ Dados referentes à safra 20/21 revisados. GRI 102-48

Em 2022, todos os 
nossos integrantes 
foram contratados 
em jornada 
integral
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Somos signatários dos Princípios de 
Empoderamento das Mulheres (WEPs), uma 
iniciativa conjunta do Pacto Global da ONU 
e da ONU Mulheres para fortalecer o empo-
deramento feminino no local de trabalho, 
no mercado e na sociedade. Segundo a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), as mulheres correspondem 
a apenas 9,2% dos trabalhadores do setor 
sucroenergético. Nós temos desenvolvido 
iniciativas para transformar esta realidade.

Em junho de 2021, criamos um Comitê de 
Diversidade & Inclusão com o propósito de 
construir uma cultura inclusiva e promover um 
ambiente de respeito, acolhimento, acessibi-
lidade e igualdade. O Comitê segue a criação 
de uma Política de Diversidade & Inclusão, 
desenvolvida na safra anterior. Ele atua por 
meio de conscientização e educação.

Como parte das atividades, temos o Programa 
de Aliados, um grupo de integrantes com 
a função de promover discussões sobre 
D&I e pensar em ações para disseminar o 
tema. O Plano de Ação do Comitê também 
tem previstos um diagnóstico da empresa, 
capacitações específicas para a liderança e 
estratégias de sustentação das ações.

Em março, realizamos a primeira Semana da 
Diversidade da Atvos, com foco na equidade 
de gênero e atividades voltadas ao público 
interno e externo. Promovemos ações de 
comunicação e discussão para incentivar o 
protagonismo das mulheres em nosso setor.

Por meio do Canal Linha de Ética, podem ser 
reportadas denúncias com relação à discrimi-
nação. O Comitê de Diversidade & Inclusão, 
as Políticas de Diversidade e Pessoas visam 
promover uma cultura não discriminatória 
dentro da companhia. GRI 103-2, 103-3 | 406

Diversidade

Nosso Comitê de Diversidade 
& Inclusão e as Políticas de 
Diversidade e Pessoas visam 
promover uma cultura não 
discriminatória na companhia  
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Casos de discriminação GRI 406-1

safra 
20/21

safra 
21/22¹

A organização analisou o caso 1 0

Um plano de reparação está sendo implementado 0 0

O plano de reparação foi implementado e seus 
resultados analisados por meio de processos 
rotineiros de análise de gestão interna

0 0

O caso não está mais sujeito a ação (ou seja, 
está resolvido, concluído)

1 0

Total 2 0

¹  A resposta foi zerada pois não houve caso procedente de discriminação no 
período pelo Canal Linha de Ética. 

Empregados capacitados em Direitos Humanos 
GRI 412-2

safra 
19/20

safra 
20/21

safra 
21/22¹

Horas de treinamento 4.400 2.424 0

Percentual de empregados treinados 3,12% 2,44% 0

¹  Na safra 20/21, não foram realizados treinamentos para integrantes com foco em 
direitos humanos. A Atvos está em processo de construção e aprovação de uma 
nova diretriz de direitos humanos na safra 2022/23 e passará a fazer treinamentos 
sobre o assunto a partir da safra 2023/24.

A Unidade Eldorado recebeu do Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul o Selo Social 
Empresa Amiga da Mulher. A distinção é 
atribuída a companhias que colaboram pela 
inserção das mulheres no mercado e valo-
rizam seus direitos.

Entre as boas práticas desenvolvidas pela 
unidade, estão: recrutamento e seleção 
com oportunidades iguais sem distinção de 
gênero, implantação de indicadores para 
monitorar o percentual de mulheres nas 
equipes e estabelecer metas, capacitação 
de lideranças sobre vieses inconscientes e 
rodas de conversa para incentivar integrantes 
mulheres a compartilhar suas experiências.

Selo Social 
Empresa Amiga 
da Mulher
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Contamos com um sistema para geren-
ciamento das questões de segurança, 
saúde, meio ambiente e responsabilidade 
social, intitulado ATITUDE. Por meio dele, 
gerenciamos preventivamente os perigos 
associados às atividades atuais e futuras da 
companhia, a partir de iniciativas de identi-
ficação, monitoramento e redução contínua 
de riscos gerados por processos de trabalho 
e produtos.

O sistema é oriundo da Política de 
Sustentabilidade da empresa e monitora 
indicadores que consideram as vertentes 
econômica, social, ambiental, política e 
cultural da companhia.  Levamos em conta, 
por exemplo, a redução da pegada ecológica 
da Atvos, os benefícios dos nossos produtos, 
serviços e programas para a sociedade, o 
aumento de competitividade da empresa e 
a qualidade do ambiente de trabalho, entre 
outros temas. GRI 403-1

A Atvos possui um procedimento com as 
diretrizes para a análise de risco de suas 
atividades em todas as áreas de atuação. 
As análises de risco devem ser atualizadas 
sempre que houver alteração nas atividades, 
produtos, processos, tecnologia ou insta-
lações; sempre que houver a ocorrência de 
acidentes ou incidentes; ou a cada dois anos. 
Para identificação dos aspectos ambientais e 
perigos do trabalho, consideramos operações 
capazes de gerar riscos relacionados a 
emissões atmosféricas, uso de recursos 
naturais, escorregões, quedas, perigos em 
manuseio de equipamentos, exposição a 
substâncias perigosas, atividades repetitivas 
e outros itens de uma lista não exaustiva. GRI 

403-2

O sistema de gestão em SSMA (Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente) tem como 
premissa o atendimento a requisitos 
legais nacionais e a adoção de práticas 
identificadas em outros sistemas e normas 

internacionais. A avaliação é realizada anual-
mente por equipe interna, além de inspeções 
mensais realizadas nas unidades.

Este sistema prevê algumas ferramentas 
para dar acesso aos trabalhadores a seus 
indicadores e contribuir com a evolução 
dos processos. Os líderes são responsáveis 
por informar suas equipes sobre a Política 
de Sustentabilidade da empresa, desdobrar 
os indicadores em suas áreas e promover 
fóruns para a sua discussão, análise crítica e 
melhoria contínua.

Saúde e Segurança 
do Trabalho
GRI 103-2, 103-3 | 403, 410

A Atvos possui 
diretrizes para 
análise de risco 
em todas as 
suas atividades
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Tipo Meio Frequência

Comunicação de acidentes, 
quase acidentes e desvios

Reuniões de segurança, sinergia 
organizacional ou tratamento de 
desvios e perdas

De acordo com a frequência de 
reuniões das unidades ou sempre 
que ocorrem desvios e perdas

Comunicação de 
emergências

Preparação e atendimento a 
emergências

Sempre que ocorrem

Comunicação de perigos

Capacitação;

Informações sobre identificação e 
análise de SSMA em atividades e 
serviços;

Permissão de trabalho;

Informações de produtos e processos 
em etiquetas de segurança;

Informações de produtos e processos 
em fichas de emergência.

Na integração da equipe e parceiros;

Disponíveis todo o tempo;

A cada emissão;

Disponíveis todo o tempo;

A informação deve estar disponível 
dentre a documentação necessária 
para o transporte de produtos 
perigosos.

As ações pactuadas nos comitês de SSMA 
(da alta liderança, da unidade e da área) 
devem garantir um nível adequado de 
divulgação. Para cada ação proposta é 
implantado um controle e, semestralmente, 
cada unidade deve realizar análise crítica 
dos seus resultados com a alta liderança, 
propondo um plano de ação para reversão 
dos resultados, se necessário.

As diretrizes, indicadores e procedimentos de 
SSMA aplicados pela Atvos são válidos para 
todos os parceiros a serviço da companhia, 
não havendo diferença na avaliação destes. 
Monitoramos todas as práticas, procedimentos 
e resultados obtidos pelos parceiros, sujeitos 
às mesmas exigências que a empresa.

Todo integrante e parceiro deve receber 
informações básicas sobre os perigos e os 
devidos controles de SSMA para que possam 
acessar, permanecer e transitar de forma 
segura e saudável dentro das unidades da 
Atvos, assim como qualquer visitante.

As pessoas envolvidas em funções críticas 
precisam apresentar requisitos mínimos para 
realização das atividades e passar por treina-
mentos obrigatórios frequentes.

Além das normas regulamentadoras, nossos 
integrantes seguem também as Regras de 
Ouro, nove princípios sobre comportamentos 
recomendados ou proibidos no ambiente 
de trabalho com o objetivo de garantir mais 
segurança a todos. GRI 403-5

Definição e padronização dos tipos, meios 
e frequência de realização de cada comuni-
cação necessária para a correta gestão das 
comunicações de SSMA e Sustentabilidade: 
GRI 403-4
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Acidentes de trabalho GRI 403-9

safra 19/20 safra 20/21 safra 21/22

E T E T E T

Número de horas 
trabalhadas

21.387.283 10.649.874 18.438.777,76 8.009.227,31 18.698.326 8.428.077

Base de número de horas 
trabalhadas

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Número de mortes 
resultantes de lesões 
relacionadas ao trabalho

0 2 0 0 0 0

Taxa de fatalidades 
resultantes de lesões 
relacionadas ao trabalho

0 0,19 0 0 0 0

Número de lesões graves 
relacionadas ao trabalho 
(exclui mortes)

2 0 0 0 0 0

Taxa de lesões graves 
relacionadas ao trabalho 
(exclui mortes)

0,09 0 - - 0 0

Número de lesões 
registradas relacionadas 
ao trabalho (inclui mortes)

25 13 20 2 24 7

Taxa de lesões registradas 
relacionadas ao trabalho 
(inclui mortes)

1,16 1,22 1,08 0,25 1,28 0,83

Tipos de lesões 
relacionadas ao trabalho

Fratura, 
prensamento e 

queimadura
Fratura e torção

Fratura por 
queda de nível 

diferente, queda 
de mesmo nível, 
prensamento e 

queimadura.

Corte

 Fratura por 
queda de nível 

diferente, queda 
de mesmo nível, 
prensamento e 

queimadura.

Queda de 
mesmo nível, 

prensamento e 
queimadura.

E = Empregados

T = Trabalhadores que não são empregados, mas cujo trabalho e/ou local de trabalho é controlado pela organização

Segurança é 
prioridade em 
nossas operações 
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Todos os trabalhadores envolvidos nas 
operações da Atvos são acompanhados 
pelos serviços de saúde das unidades, que 
possuem ambulatório equipado e pronto para 
o atendimento 24/7. O PCMSO (Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional) 
monitora os riscos ocupacionais identificados 
no PGR (Programa de Gerenciamento de 
Riscos) dos trabalhadores, garantindo a mini-
mização dos riscos.

Os prontuários dos integrantes da Atvos são 
arquivados e guardados em locais trancados 
e seguros, sob a tutela legal dos médicos 
do trabalho de cada unidade. Todas as 
informações inseridas no sistema são confi-
denciais e com acesso restrito às equipes de 
saúde, garantidas pelo sigilo profissional.

Acompanhamos possíveis impactos de saúde 
e segurança vinculados ao negócio com o 
apoio direto dos prestadores e parceiros que 
exercem atividades em suas plantas ou pela 

análise dos programas de saúde de terceiros. 
O PGR estabelece barreiras para neutralizar 
riscos de doenças ocupacionais. Em 2021, 
não tivemos nenhum registro de doenças 
ocupacionais. GRI 403-10

A empresa também dispõe do PPSAC 
(Programa de Promoção à Saúde Assistencial 
e Coletiva), que orienta sobre a promoção da 
saúde não ocupacional, por meio de acom-
panhamento de afastamentos de origem não 
relacionada ao trabalho, campanhas de saúde 
e programas de bem-estar. 

• Vacinação contra o vírus da Influenza 
(H1N1): campanha de vacinação a 
integrantes com o apoio de clínicas 
parceiras.

• Abril verde: ações de conscientização 
sobre a importância da segurança no 
ambiente de trabalho.

• Maio Amarelo: ações de conscientização 
sobre segurança no trânsito para 
integrantes, parceiros e comunidades.

• Setembro Amarelo: campanha e 
bate-papo de conscientização sobre 
cuidados com a saúde mental, com 
lançamento de programas dos planos de 
saúde voltados ao bem-estar emocional 
de integrantes e dependentes.

• Outubro Rosa: isenção para integrantes 
e dependentes de plano de saúde das 
taxas de coparticipação em exames 
essenciais à saúde da mulher.

• Novembro Azul: isenção de 
coparticipação em exames essenciais 
à saúde do homem em ação de 
sensibilização contra o câncer de 
próstata.

• Treinamento de líderes: criação de cinco 
vídeos para apoiar o treinamento dos 
líderes operacionais sobre a importância 
de seu papel no cumprimento das regras 
de segurança e de como ser um bom 
exemplo para as equipes.

Acompanhamento e 
promoção à saúde
GRI 403-3, 403-6, 403-7

Na safra 2021/2022 
não houve registros 
de doenças 
ocupacionais na Atvos

Campanha e ações na safra 2021/2022: 
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Números e percentuais de trabalhadores cobertos por um sistema  
de gestão de saúde e segurança do trabalho GRI 403-8

Empregados
safra 20/21¹ safra 21/22

Nº % Nº %

Número total de indivíduos
E - - 8.657 100

T 9.462 100 3.902 100

Indivíduos cobertos por um sistema de gestão 
de saúde e segurança ocupacional com base 
em requisitos legais e/ou padrões/diretrizes 
reconhecidos

E - - 8.657 100

T 9.462 100 3.902 100

Indivíduos cobertos por um sistema de gestão 
de saúde e segurança ocupacional com base 
em requisitos legais e/ou padrões/diretrizes 
reconhecidos, que foi auditado internamente

E - - 8.657 100

T 9.092 96 3.902 100

Indivíduos cobertos por um sistema de gestão 
de saúde e segurança ocupacional com base 
em requisitos legais e/ou padrões/diretrizes 
reconhecidos, que foi auditado ou certificado 
por uma parte externa

E - - 8.657 100

T 9.092 96 3.902 100

E = Empregados

T = Trabalhadores que não são empregados, mas cujo trabalho e/ou local de trabalho é controlado 
pela organização

¹  Não temos o número exato de prestadores e parceiros externos da Atvos, mas todos, de alguma 
maneira, são acompanhados e controlados em relação à adesão das práticas de Segurança e Saúde 
do trabalho, através de equipes internas e avaliações sistemáticas dos programas ligados a estas 
áreas nas empresas parceiras e prestadoras.

Os protocolos da Atvos para criar ambientes 
de trabalho seguros contra a Covid-19 come-
çaram ainda na safra 2019/2020. As medidas 
tomadas pela companhia incluem:

  Adoção de trabalho remoto para inte-
grantes dos escritórios de São Paulo, 
Campinas e trabalhadores administrativos 
dos polos;

  Licença remunerada para integrantes do 
grupo de risco que não puderam trabalhar 
de suas casas;

  Criação de turnos para diminuir as taxas de 
ocupação nas instalações e no transporte;

  Intensificação da higienização dos veículos 
de transporte;

  Oferta de álcool gel em todas as 
instalações e distribuição de máscaras 
de proteção.

Covid-19

Mesmo com todas essas iniciativas, registramos  
sete óbitos em decorrência da doença entre 
nossos integrantes durante a safra. Com 
o aumento da oferta de vacinas pelo SUS, 
fizemos campanhas para tirar as principais 
dúvidas sobre a imunização com vídeos infor-
mativos e depoimentos dos nossos médicos 
e enfermeiros do trabalho. As Secretarias 
Municipais de Saúde de algumas localidades 
onde estamos inseridos levaram algumas doses 
da vacina contra Covid-19 às unidades para 
vacinar os integrantes do grupo prioritário.

Com o avanço da vacinação – realizamos 
o acompanhamento do ciclo vacinal dos 
integrantes até atingir taxa de 100% com 
a segunda dose - e seguindo medidas 
orientadas pelos órgãos oficiais de saúde, 
pudemos evoluir o nosso protocolo. Entre as 
mudanças, lançamos uma Diretriz de Regime 
de Trabalho com a adoção do trabalho híbrido 
(três dias presenciais e dois dias remotos) para 
integrantes dos escritórios de São Paulo e 
Campinas. Nas unidades, adaptamos os turnos 
e flexibilizamos a ocupação dos transportes, 
sempre acompanhando as orientações oficiais 
para recomendar medidas protetivas de acordo.
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Comunidades
GRI 103-2, 103-3 | 203, 203-2

Recuperação Ambiental

Na região de Mirante do Paranapanema (SP), 
estamos plantando 300 mil mudas em parceria 
com o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) 
para conectar trechos de floresta e fazer um 
corredor de Mata Atlântica. Em Perolândia 
(GO), nos unimos à Universidade Federal de 
Goiás e a produtores locais para recuperar 
uma área com 11 nascentes de água. Em 
Deodápolis (MS), estamos fornecendo mudas 
para recuperar a nascente do Rio Ivinhema. 
Também promovemos ações de educação 
ambiental em escolas do entorno de nossas 
unidades operacionais.

Prezamos por uma relação próxima com 
as comunidades do entorno, apoiando 
seu desenvolvimento econômico e social. 
Comunidade é um tema prioritário para o 
planejamento estratégico da companhia, 
por isso, estamos revisitando as iniciativas 
desenvolvidas pelo programa Energia Social 
com o objetivo de promover projetos estru-
turantes, que gerem impacto duradouro e 
estejam relacionados ao direcionamento do 
nosso negócio.

O programa tem a premissa de que todos 
os projetos sejam sustentáveis de forma 
autônoma. O acompanhamento é realizado 
localmente nas unidades agroindustriais e 
pela área de Sustentabilidade. Apesar dos 
desafios enfrentados pela pandemia, que 
limitou a realização de atividades presen-
ciais, conseguimos desenvolver algumas 
ações de apoio à comunidade durante a safra. 
Conheça:

Núcleo de Mediação de Conflitos 
de Costa Rica (MS)

A parceria entre a Atvos e o Poder Público 
Estadual completou quatro anos. Apoiamos 
a construção do prédio e o treinamento de 
voluntários que atuam como mediadores de 
conflitos, evitando a judicialização de casos.

Cinema na Praça

Em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Deodápolis (MS), realizamos exibições de 
filmes ao ar livre.
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Os pedidos de ações de apoio para as 
comunidades podem ser realizados no site 
da Atvos por meio de formulário de contato 
no site https://atvos.com/sustentabilidade/
apoio-comunitario/. O processo de aprovação 
é feito por gestores internos, já os números 
de doações são consolidados e reportados 
para o Conselho de Administração e para a 
alta gestão.

Doação de álcool 70%

Desde março de 2020, a Atvos doou mais 
de 220 mil litros de álcool 70% para 
instituições de São Paulo, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e 
Tocantins. A estimativa é de que mais de 
5,8 milhões de pessoas, em mais de 30 
municípios, tenham sido beneficiadas.

Outras campanhas de doação

Aderimos à Campanha Natal Sem Fome 
da ONG Ação da Cidadania e realizamos 
atividades de arrecadação e doação de itens 
diversos em nossas unidades. No Oeste 
Paulista, angariamos itens para compor a 
cesta de fim de ano de entidades locais; em 
Goiás, arrecadamos fraldas geriátricas para 
abrigos de idosos; e em Mato Grosso do Sul, 
doamos brinquedos para a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais (APAE). GRI 102-12

Prezamos por uma 
relação próxima com 
as comunidades do 
entorno, apoiando 
seu desenvolvimento 
econômico e social

Movimento Comunidade

O antigo projeto Elo com Elas passou a 
integrar o MOVA, com o objetivo de aumentar 
a inserção feminina no setor sucroenergético. 
O programa promove a capacitação e 
contratação de mulheres em cargos 
operacionais da Atvos.

Também embaixo do guarda-chuva do MOVA, 
o antigo Acreditar Júnior formou uma turma 
de 13 jovens de Nova Alvorada do Sul (MS) em 
mecânica e manutenção de tratores agrícolas. 
Posteriormente, todos passaram por processo 
seletivo e foram contratados pela empresa.

Leia mais sobre as capacitações realizadas 
na página 53.
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Relações institucionais 
e governamentais
GRI 102-13

  Unica: União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar e Bioenergia

  SIFAEG: Sindicato da Indústria de 
Fabricação de Etanol do Estado de Goiás

  Biosul: Associação de Produtores de 
Bioenergia de Mato Grosso do Sul

  SINDALCOOL: Sindicato das Indústrias de 
Bioenergia do Estado de Mato Grosso

  UDOP: União Nacional da Bioenergia

  COGEN: Associação da Indústria de 
Cogeração de Energia

A Atvos possui uma área de Relações 
Institucionais e Governamentais que 
monitora a agenda regulatória do setor 
sucroenergético e de combustíveis. Graças a 
essa estrutura, a companhia consegue acom-
panhar as principais discussões em políticas 
públicas nas esferas federal, estadual e 
municipal, e manter as áreas de negócio 
atualizadas. Também participamos das 
principais entidades empresariais e setoriais, 
tais como:

Acompanhamos 
ativamente as 
discussões do setor 
sucroenergético e de 
combustíveis
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Durante a safra 2021/2022, contamos com 
2.456 fornecedores de materiais e serviços, 
totalizando uma movimentação de R$ 2,3 
bilhões. Em relação à cana-de-açúcar, tivemos 
42 fornecedores, que entregaram 10 milhões de 
toneladas durante o período.

A adesão dos fornecedores aos princípios 
éticos e sustentáveis da companhia é 
essencial, por isso, nossos contratados passam 
por processo de homologação, conforme 
a criticidade do que está sendo fornecido, 
com verificação de documentos tributários, 
ambientais, sociais e técnicos. A verificação 
de fornecedores de materiais e serviços 
é realizada de forma contínua. Na safra 
2021/2022, foi feita com 100% dos fornece-
dores de cana-de-açúcar. A documentação é 
acompanhada de forma contínua e integrada ao 
sistema de gestão da companhia. GRI 308-1

Todos os fornecedores de bens e serviços 
das unidades produtivas da Atvos devem 
fazer o aceite ao Código de Ética e Conduta 
de Fornecedores e Parceiros, responder a um 
questionário de Sustentabilidade e passar por 

avaliações em direitos humanos. Durante a 
safra 2021/2022, 100% das operações foram 
submetidas a avaliações de impacto ou análise 
de direitos humanos. Em dezembro de 2021, 
os fornecedores pontuais de materiais ficaram 
isentos do processo de homologação, buscando 
mais agilidade e competitividade nas aquisições.

Todos os fornecedores de cana da 
Atvos assinam o Compromisso com a 
Sustentabilidade na Cadeia de Cana-de-Açúcar, 
elaborado com base nos Dez Princípios do 
Pacto Global. O documento abrange os temas: 
respeito aos direitos humanos, combate ao 
trabalho infantil e em condições degradantes, 
preservação de áreas naturais, anticorrupção 
e conformidade legal. Os fornecedores, antes 
de serem contratados, devem declarar não 
fazer uso de mão de obra  infantil ou trabalho 
análogo ao escravo, comprometendo-se a 
adotar as melhores práticas trabalhistas. Visitas 
em campo visam reforçar essa prática protetiva, 
garantido o cumprimento do pacto inicialmente 
firmado com a companhia.

Também avaliamos a aderência dos fornecedores 
de cana aos Procedimentos de Sustentabilidade 

na Cadeia de Fornecimento. O documento 
contém itens socioambientais a serem anali-
sados, como área de vivência, armazenamento 
de defensivos agrícolas, quantidade de traba-
lhadores registrados e regime de contratação, 
entre outros. A verificação é feita periodicamente 
por equipe multidisciplinar. Os fornecedores 
que não estiverem em conformidade recebem 
notificações e podem ser excluídos.

Ao final da safra, fechamos uma parceria 
com o Sebrae em Mato Grosso do Sul para 
o desenvolvimento de micro e pequenas 
empresas na região norte do estado, visando 
aumentar a sua competitividade no forneci-
mento de produtos e serviços. As unidades 
Costa Rica (MS) e Alto Taquari (MT) da Atvos 
passaram a integrar o Grupo de Trabalho em 
Encadeamento Produtivo, que promoverá ações 
com fornecedores, enquanto o Sebrae deve 
estudar demandas apresentadas pelas grandes 
empresas da região e incorporá-las em suas 
capacitações, de forma a fomentar toda a 
cadeia produtiva.

Fornecedores e parceiros GRI 102-9, 103-2, 103-3 | 203, 308, 408, 409, 412, 414

100% dos nossos 
fornecedores de cana 
assinam o Compromisso 
com a Sustentabilidade na 
Cadeia de Cana-de-Açúcar 
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Com os produtores e arrendatários de todos 
os estados onde atuamos, desenvolvemos 
um programa de relacionamento chamado 
“Parceiros Mais Fortes”, que tem como 
objetivo estabelecer diálogo e o aprimo-
ramento contínuo. Por meio do programa, 
compartilhamos informações atualizadas 
sobre técnicas, boas práticas e recursos 
tecnológicos, colaborando para a geração de 
conhecimento.

O programa é acompanhado pela equipe de 
parcerias, além de um time multidisciplinar 
que monitora as práticas socioambientais com 
realização de due diligence duas vezes ao 
ano. O resultado deste processo é reportado 
detalhadamente aos líderes das unidades 
agroindustriais para estabelecimento de um 
plano de ação com melhorias junto aos forne-
cedores. O sistema de gestão do “Parceiros 
Mais Fortes” está passando por um redesenho 
que inclui a adoção de tecnologia de moni-
toramento e criação de um banco de dados 
interno integrado para facilitar a governança de 
indicadores ESG.

Parceiros 
Mais Fortes

  10 milhões de toneladas 
de cana entregues 
por parceiros

 26.397 hectares plantados

 42 fornecedores de cana

  100% analisados na 
Rodada de Verificação 
de Sustentabilidade

Percentual de novos fornecedores contratados com base 
em critérios sociais  GRI 414-1

safra 
20/21

safra 
21/22

Total de novos fornecedores que foram considerados para 
contratação

600 9371

Total de novos fornecedores selecionados com base em critérios 
sociais

600 937

Percentual de novos fornecedores contratados com base em 
critérios sociais (%)

100% 100%

¹ Somente fornecedores de materiais e serviços.

Fornecedores com impactos sociais negativos potenciais 
e reais GRI 414-2

safra 20/21 safra 21/22

Nº de fornecedores avaliados com relação aos 
impactos sociais2

2 .266 2.457

² Somente a fornecedores de materiais e serviços.

100% de nossos 
fornecedores são analisados 
com base em critérios sociais
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Sobre o 
relatório
GRI 102-44, 102-46

Em conformidade com as normas GRI (Global 
Reporting Initiative), este relatório foi cons-
truído com base em temas materiais para a 
companhia. Nossa matriz de materialidade, 
revisada em 2019, considera 11 temas, sendo 
três prioritários e oito muito importantes, 
conforme tabela abaixo.

O Relatório de Sustentabilidade 
da Atvos tem base em 11 temas 
considerados de maior impacto

Tópico Material GRI 103-1, 102-47 Por que o tópico é material GRI 102-44 Onde os impactos ocorrem

Produtividade e 
tecnologia no campo  
e na indústria

Nosso propósito é buscar soluções criativas e rentáveis 
na produção de energia limpa e sustentável para o 
planeta. Portanto, a melhoria contínua dos processos 
produtivos aliados à tecnologia no campo e nas unidades 
agroindustriais é pilar mestre na companhia. Assim sendo, 
este tópico é considerado crucial para a longevidade da 
empresa e sua competitividade no mercado.

Estamos em um momento de aumento da produção, de forma responsável, 
em que todos os esforços das lideranças estão concentrados nesse objetivo: 
aumentar a produção mitigando a pegada socioambiental e incorporando 
tecnologias de suporte à governança.

Nível de 
endividamento

Caracteriza a relevância da estrutura de capital da empresa 
no momento da aplicação da pesquisa de materialidade, 
uma vez que estamos atravessando o processo de 
recuperação judicial.

Todas as instâncias estão voltadas para a governança do tópico, desde a alta 
liderança até a operação.

Atuação ética, íntegra 
e transparente

Valor essencial do negócio, sendo objeto de questionamento 
dos stakeholders externos.

Programa de conformidade e iniciativas estão sob constantes monitoramentos 
(macro indicadores). Ainda, a área de sustentabilidade deu início a uma grande 
revisão e aprimoramento das políticas e dispositivos de governança relacionados 
a este tópico material.

Garantia dos 
direitos humanos e 
trabalhistas

Compromisso público da companhia para além de riscos 
de imagem, crédito e reputação. A companhia está 
comprometida em proteger e respeitar direitos de todas as 
pessoas.

Estamos abarcando mais tecnologia para monitoramento de processos de 
verificação de não conformidades, para mitigar riscos em toda cadeia de 
suprimentos. O engajamento na companhia é multidisciplinar e multi-hierárquico.

Saúde e Segurança Valor essencial da companhia.
Tópico acompanhado nas esferas estratégicas, táticas e operacionais, e incluído 
nas metas de remuneração dos executivos.

Dentro e fora da 
companhia

Dentro e fora da 
companhia

Dentro da companhia

Diretos - dentro da organização. 
Impactos de imagem - fora da 

organização

Dentro e fora da empresa, se 
estendendo por toda cadeia de 

fornecimento

O envolvimento da 
organização com os impactos
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A matriz foi construída por meio de consulta via 
questionário on-line com 91 integrantes e 64 
stakeholders externos (parceiros agrícolas, forne-
cedores, mercado financeiro, clientes, sociedade 
civil, imprensa, banco de fomento, entidades de 
classe e representantes do governo), além de 
entrevistas com  dez executivos da Atvos e seis 
executivos do mercado financeiro.

A Atvos vem aproximando seu relaciona-
mento com os diferentes públicos, tendo 
sempre como premissa uma comunicação 
ética e transparente. As tabelas a seguir refe-
rem-se à nossa abordagem para engajamento 
de stakeholders:

O envolvimento da 
organização com os impactosTópico Material GRI 103-1, 102-47 Por que o tópico é material GRI 102-44 Onde os impactos ocorrem

Capacitação e 
valorização de pessoas

Essencial para a performance empresarial e bem-estar 
socioeconômico das comunidades.

Permeia a estratégia e investimentos prioritários com foco em qualificação da 
mão de obra local para desenvolvimento da carreira dos integrantes. O legado 
das capacitações que oferecemos se estendem além das fronteiras das nossas 
operações, beneficiando diretamente as comunidades onde atuamos, realçando 
aptidões profissionais das pessoas dessas comunidades.

Relacionamento e 
gestão de riscos com 
parceiros e na cadeia de 
fornecimento

Aspecto crítico ESG nas cadeias agrícolas.

Aprimoramento de processos de verificação e acompanhamento do tema por 
equipes multidisciplinares. Programa implantado para Fornecedores de Cana. 
Revisão constante das políticas e diretrizes. Ferramenta tecnológica (app) de 
monitoramento e avaliação em desenvolvimento para melhoria da governança 
deste tópico material.

Energia limpa e 
eficiência energética Nosso core business.

Investimentos prioritários para aumentar a eficiência energética e 
descarbonização da produção.

Controles e prevenção 
de riscos ambientais Aspecto crítico ESG para cadeias agrícolas.

Modelos de controle e acompanhamento com foco em prevenção e mitigação 
dos riscos. A matriz de ecoindicadores está em revisão pelo time de 
sustentabilidade, que investirá em sua consolidação em banco de dados amplo 
e multidepartamental. Ferramentas de tecnologia para monitoramento destes 
indicadores em desenvolvimento.

Uso responsável do solo Aspecto crítico ESG para cadeias agrícolas.
Investimento para o desenvolvimento de técnicas agrícolas de manejo de solo 
mais responsáveis e com menor impacto ambiental.

Gestão hídrica Aspecto crítico ESG para cadeias agrícolas.
O tema é acompanhado pelas lideranças operacionais com foco em redução 
do consumo. Será incluído em nossa matriz de riscos um layer de dados 
geotecnológicos relacionados à modelagem de riscos climáticos - estresse hídrico.

Dentro e fora da 
companhia

Dentro e fora da 
companhia

Dentro e fora da 
companhia

Dentro e fora da 
companhia

Dentro e fora da 
companhia

Dentro da companhia
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Abordagem para engajamento de stakeholders GRI 102-40, 102-42, 102-43

Nome do público Tipo de engajamento (ex: canal de ouvidoria, visita in loco, pesquisa on-line, grupo presencial, pesquisa  telefônica etc.) Frequência do 
engajamento

O engajamento foi especificamente 
promovido como parte do processo 
de preparação do relatório?

Integrantes 
(público interno)

Canais de comunicação interna (e-mail marketing, e comunicado; intranet; murais; WhatsApp; DDS);

Realizamos uma pesquisa de clima com parte dos integrantes no início da safra 21/22;

Sistemas de gestão de Pessoas.

Diária Não

Imprensa (formadores 
de opinião pública) Envio de releases e contato por meio de assessoria de imprensa. Diária Não

Comunidade Ações e campanhas de engajamento e informativas. Sob demanda Não

Fornecedores

Enviamos sempre que necessário e-mails informativos aos nossos fornecedores para que todos saibam das principais alterações 
em nossos processos que impactam no dia a dia deles, como: 

- inclusão de informações na nota fiscal para automatizarmos o nosso recebimento e evitar atrasos nos pagamentos;

- atualização dos dados bancários para realização do pagamento das parcelas da RJ;

- alterações no portal de cotação com inclusão de informações;

Também existe o Canal Linha de Ética, disponível pelo nosso time de Conformidade, sempre que existe um “desconforto” por parte 
de algum fornecedor, informamos que existe este canal aberto para denúncias.

Sob demanda Não

Principais preocupações e tópicos levantados 
GRI 102-44 

Integrantes (público interno) Público essencial para engajamento e informações sobre ações, campanhas, 
normas e iniciativas da empresa.

Imprensa (formadores de opinião pública) Reputação e imagem da marca.

Comunidade Manter um relacionamento próximo às comunidades, apoiando no 
desenvolvimento social local.

Fornecedores Importância de manter uma comunicação frequente e que os fornecedores 
estejam bem informados.

Para mais informações sobre nosso processo 
de materialidade, acesse o Relatório Anual 
da Safra 2019/2020 na página: https://atvos.
com/comunicacao/relatorio-anual/ A matriz 
de materialidade da Atvos será revisada para 
a safra 2022/2023.
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Conteúdos gerais
GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 101 não possui Conteúdos

Perfil organizacional

GRI 102: Conteúdos 
gerais 2016

102-1 Nome da organização 4

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 9

102-3 Localização da sede da organização 11

102-4 Local de operações 11

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 9

102-6 Mercados atendidos 9

102-7 Porte da organização 11

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 51, 57, 58, 59 8, 10

102-9 Cadeia de fornecedores 70

102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores Não houve mudanças significativas na cadeia de fornecedores. 

102-11 Princípio ou abordagem da precaução 17

102-12 Iniciativas externas 13, 68

102-13 Participação em associações 13, 69

Estratégia

GRI 102: Conteúdos 
gerais 2016

102-14 Declaração do mais alto executivo 4

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades 23

Ética e integridade

GRI 102: Conteúdos 
gerais 2016

102-16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento 12 16

102-17 Mecanismos para orientações e preocupações referentes à ética 17, 22 16

Sumário de conteúdo GRI
GRI 102-55
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GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

Governança

GRI 102: Conteúdos 
gerais 2016

102-18 Estrutura de governança 15

102-38 Proporção da remuneração total anual

Em 2020, a proporção da remuneração total anual foi de 0,89% sendo 
considerado no cálculo (salário base + prêmio produtividade + 13º 
+ 1/3 Férias +PLR)  empregados em tempo integral, meio período e 
contratados. Em 2021, consideramos a informação confidencial. 

102-39 Proporção do aumento percentual na remuneração total anual Informação confidencial. 

Engajamento de stakeholders

GRI 102: Conteúdos 
gerais 2016

102-40 Lista de grupos de stakeholders 74

102-41 Acordos de negociação coletiva
100% do total de empregados são cobertos por acordos de negociação 
coletiva.

8

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 74

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders 74

102-44 Principais preocupações e tópicos levantados 72, 73, 74

Práticas de reporte

GRI 102: Conteúdos 
gerais 2016

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 3

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limites de tópicos 3, 72

102-47 Lista de tópicos materiais 72, 73

102-48 Reformulações de informações 49, 59

102-49 Alterações no relato Não houve

102-50 Período coberto pelo relatório 3

102-51 Data do relatório mais recente 2020/2021. 3 

102-52 Ciclo de emissão do relatório Anual (safra)

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório 3

102-54 Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI 3

102-55 Sumário de conteúdo da GRI 75

102-56 Verificação externa Não houve
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Tópicos materiais

GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

Desempenho econômico

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 22, 44, 49

103-3 Avaliação da forma de gestão 44, 49

GRI 201: Desempenho 
econômico 2016

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 49 8, 9

201-4 Apoio financeiro recebido do governo 49

Impactos econômicos indiretos

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 67, 70

103-3 Avaliação da forma de gestão 67, 70

GRI 203: Impactos 
econômicos indiretos 2016 203-2 Impactos econômicos indiretos significativos 67 1, 3, 8

Combate à corrupção

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 17

103-3 Avaliação da forma de gestão 17

GRI 205: Combate à 
corrupção 2016

205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção
100% das operações da Companhia são avaliadas quanto a riscos 
relacionados à corrupção. 17 

16

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate 
à corrupção

Em relação aos membros dos órgãos de governança, 100% deles 
(seis indivíduos) foram comunicados na safra 20/21. No ano-
safra 21/22, não houve comunicação nem treinamentos para este 
público no período coberto por este relatório.

Em relação aos parceiros de negócio, 100% deles (12.256) foram 
comunicados na safra 20/21. No ano-safra 21/22, não houve 
comunicação nem treinamentos para este público no período 
coberto por este relatório. 18, 19

16

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas Não se aplica. 16

Materiais

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 44

103-3 Avaliação da forma de gestão 44
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GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

GRI 301: Materiais 2016 301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume 44 8, 12

Energia

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 39

103-3 Avaliação da forma de gestão 39

GRI 302: Energia 2016

302-1 Consumo de energia dentro da organização 39, 40, 44 7, 8, 12, 13

302-2 Consumo de energia fora da organização
A empresa não realiza o monitoramento do consumo de energia 
fora da organização.

7, 8, 12, 13

302-3 Intensidade energética 40 7, 8, 12, 13

302-4 Redução do consumo de energia 40 7, 8, 12, 13

Água e Efluentes

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 41

103-3 Avaliação da forma de gestão 41

GRI 303: Água e efluentes 
2019

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado 41 6, 12

303-2 Gestão dos impactos relacionados ao descarte de água 41 6

303-3 Captação de água 41 6, 8, 12

303-4 Descarte de água Não há descarte de água pela companhia. 6

303-5 Consumo de água

Fazemos o acompanhamento do consumo de água nas indústrias. 
São estabelecidas metas de consumo de água por unidade 
industrial. O indicador de consumo de água é dado em m³ por 
tonelada de cana processada. O indicador de consumo de água 
refere-se às unidades industriais como um todo, incluindo as 
produções de Etanol, Açúcar e Energia Elétrica. Para mais detalhes, 
verificar em 303-1.

6

Biodiversidade

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 34

103-3 Avaliação da forma de gestão 34

GRI 304: Biodiversidade 
2016

304-1 Unidades operacionais próprias, arrendadas ou geridas dentro ou 
nas adjacências de áreas de proteção ambiental e áreas de alto valor de 
biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

34, 35 6, 14, 15
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GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

GRI 304: Biodiversidade 
2016

304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre a 
biodiversidade

34 6, 14, 15

304-3 Habitats protegidos ou restaurados 35 6, 14, 15

304-4 Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de 
conservação com habitats em áreas afetadas por operações da organização

Não há áreas afetadas pelas operações Atvos que interfiram na 
conservação das espécies.

6, 14, 15

Emissões

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 36

103-3 Avaliação da forma de gestão 36

GRI 305: Emissões 2016

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) 37 3, 12, 13, 14, 15

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) 37 3, 12, 13, 14, 15

305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE) 37 3, 12, 13, 14, 15

305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 37 13, 14, 15

305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)
Não tivemos nenhuma ação coordenada (iniciativa) para 
comprovar redução de emissões de GEE.

13, 14, 15

Resíduos

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 42

103-3 Avaliação da forma de gestão 42

GRI 306: Resíduos 2021

306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos
Não há impactos, pois todos os resíduos gerados são devidamente 
segregados, classificados, acondicionados, armazenados, 
transportados, tratados e destinados.

3, 6, 11, 12

306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos 42 3, 6, 11, 12

306-3 Resíduos gerados 42, 43 3, 6, 12, 14, 15

306-5 Resíduos destinados a disposição final 42, 43 3, 6, 11, 12, 14, 15

Conformidade ambiental

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 33

103-3 Avaliação da forma de gestão 33

GRI 307: Conformidade 
ambiental 2016 307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais 33 16
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GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

Avaliação ambiental de fornecedores

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 70

103-3 Avaliação da forma de gestão 70

GRI 308: Avaliação ambiental 
de fornecedores 2016

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais 70

308-2 Impactos ambientais negativos na cadeia de fornecedores e medidas 
tomadas

É nulo o número de fornecedores identificados como causadores 
de impactos ambientais negativos. 

Emprego

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 56

103-3 Avaliação da forma de gestão 56

GRI 401: Emprego 2016 401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados 56 5, 8, 10

Saúde e segurança do trabalho

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 62

103-3 Avaliação da forma de gestão 62

GRI 403: Saúde e segurança 
do trabalho 2019

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 62 8

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de 
incidentes

62 3, 8

403-3 Serviços de saúde do trabalho 65 3, 8

403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos 
trabalhadores referente a saúde e segurança do trabalho

63 8, 16

403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurançaocupacional 63 8

403-6 Promoção da saúde do trabalhador 65 3

403-7 Prevenção e mitigação de impactos na saúde e segurança do trabalho 
diretamente vinculados com relações de negócio

65 8

403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança 
do trabalho

66 8

403-9 Acidentes de trabalho 64 3, 8, 16

403-10 Doenças profissionais 62 3,8, 16
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GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

Capacitação e educação

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 52

103-3 Avaliação da forma de gestão 52

GRI 404: Capacitação e 
educação 2016 404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado 55 4, 5, 8, 10

Não discriminação

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 60

103-3 Avaliação da forma de gestão 60

GRI 406: Não discriminação 
2016 406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas 61 5, 8

Liberdade sindical e negociação coletiva

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes

A Companhia concede livre acesso às entidades representativas 
em suas unidades para o contato e divulgação de suas campanhas 
sindicais, apoiando e repassando as comunicações quando lhe é 
solicitado e reforçando a liberdade constitucional de associação 
sindical. 
Todas as reuniões de negociações coletivas são realizadas pelos 
gestores e acompanhadas por uma equipe jurídica, com registro 
em ata dos temas e publicização das propostas, reforçando 
a política de transparência com os representantes sindicais e 
integrantes representados. 

103-3 Avaliação da forma de gestão Ver acima. 

GRI 407: Liberdade sindical e 
negociação coletiva 2016

407-1 Operações e fornecedores em que o direito à liberdade sindical e à 
negociação coletiva pode estar em risco

Não houve incidentes identificados durante o período do relatório. 8
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GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

Trabalho infantil

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 70

103-3 Avaliação da forma de gestão 70

GRI 408: Trabalho infantil 
2016

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho 
infantil

Não houve incidentes identificados que envolvessem trabalho 
infantil durante o período do relatório.

8, 16

Trabalho forçado ou análogo ao escravo

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 70

103-3 Avaliação da forma de gestão 70

GRI 409: Trabalho forçado ou 
análogo ao escravo 2016

409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo

Não houve incidentes identificados que envolvessem trabalho 
análogo durante o período do relatório. 

8

Práticas de segurança

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 72

103-3 Avaliação da forma de gestão 72

GRI 410: Práticas de 
segurança 2016

410-1 Pessoal de segurança capacitado em políticas ou procedimentos de 
direitos humanos

Na safra 21/22, não foram realizados treinamentos para 
integrantes com foco em direitos humanos. A Atvos está em 
processo de construção e aprovação de uma nova diretriz 
de direitos humanos na safra 2022/2023 e passará a fazer 
treinamentos sobre o assunto a partir da safra 2023/2024. 

16

Direitos dos povos indígenas

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes

A Atvos não possui restrições para a contração de indígenas, 
desde que atendidos os requisitos legais de comunicação/
autorização do órgão competente (FUNAI) quando assim se exige 
a legislação vigente.

103-3 Avaliação da forma de gestão Ver acima. 

GRI 411: Direitos dos povos 
indígenas 2016 411-1 Casos de violação de direitos de povos indígenas

Não houve ocorrências de casos de violação de direitos de povos 
indígenas no período do relatório. 

2
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GRI Standards Conteúdo Página/URL Omissão ODS

Avaliação em direitos humanos

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 70

103-3 Avaliação da forma de gestão 70

GRI 412: Avaliação de 
direitos humanos 2016

412-1 Operações submetidas a avaliações de direitos humanos ou de impacto 
em direitos humanos

100% das operações foram submetidas a avaliações de impacto 
a análise de direitos humanos.

412-2 Capacitação de empregados em políticas ou procedimentos de direitos 
humanos

61

Avaliação social de fornecedores

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 70

103-3 Avaliação da forma de gestão 70

GRI 414: Avaliação social de 
fornecedores 2016

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais 71 5, 8, 16

414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas 
tomadas

71 5, 8, 16

Conformidade socioeconômica

GRI 103: Forma de gestão 
2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seu limite 72, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 20

103-3 Avaliação da forma de gestão 20

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2016 419-1 Não conformidade com leis e regulamentos socioeconômicas

No período da Safra 2021/2022, a Companhia recebeu multas 
de baixa relevância financeira relacionadas ao descumprimento 
de leis e regulamentos. As penalidades mais severas 
financeiramente aplicadas pelas entidades fiscais não decorrem de 
descumprimento de normas, mas sim de divergência interpretativa 
entre o Fisco e a Companhia, que considera como possível o 
prognóstico de êxito nas correlatas discussões jurídicas.

16
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