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Apresentamos, neste material, uma versão resumida da edição mais 
recente do nosso relatório, divulgada em julho de 20211 , além de 
fatos subsequentes que, apesar de não estarem contemplados na 
versão completa do relatório, demonstram a nossa capacidade de 
gerar valor no longo prazo e de protagonizar a transição energética 
nas localidades onde atuamos.

Com foco em facilitar o acesso às informações da nossa gestão nos pi-
lares Social, Ambiental e de Governança, nossa narrativa reforça ainda 
a forma como posicionamos a sustentabilidade como elemento central 
de nossa estratégia e de nosso modelo de negócio. Fomos, por exemplo, 
a primeira organização do nosso setor no mundo a deter uma certifica-
ção para os altos padrões socioambientais adotados no cultivo de nossa 
matéria-prima. Estamos há 10 anos redefinindo o futuro da energia!

1 Os números apresentados neste material ainda não consideram as operações da Biosev, 
adquiridas em 10 de agosto de 2021.

1.  Compromisso com  
a transparência

Integramos, à nossa gestão, aspectos 
ambientais, sociais, econômicos 
e de governança a fim de gerar e 
compartilhar valor com os mais 
variados stakeholders que compõem 
a nossa cadeia. 

Alinhados a padrões globais  
de prestação de contas:

Aprimoramos a cada ano a nossa prática de relato. Des-
de o início de nossas operações publicamos documento 
em aderência às normas da Global Reporting Initiative 
(GRI). Já na safra 2020/2021, passamos a divulgar dis-
closures do Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB), além de seguirmos empenhados no alinhamento 
às diretrizes da Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD). No total, reportamos mais de 190 
indicadores de transparência e desempenho – assegura-
dos externamente por auditoria independente.

https://www.raizen.com.br/relatorioanual/2021/pt/
https://www.raizen.com.br/relatorioanual/2021/pt/
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2.  Redefinindo o 
futuro da energia...
Raiz + Energia = Raízen

Cana de açúcar: 
nossa fonte de carbono renovável

•  uma das fontes mais eficientes de conversão de energia solar 
em biomassa acessível.

• mais resistente ao clima (queimadas e geadas) em relação ao milho.

•  subprodutos com maior valor agregado, potencializando a 
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia – 
base da economia circular.

• A maior parte de torta de filtro2  e vinhaça3  estão sendo usadas para a 
geração de energia a partir do biogás. Em outubro de 2020, iniciamos 
as atividades de uma das maiores plantas de biogás do mundo.

• Mantemos posição estratégica no mercado de produção e 
comercialização de pellets de biomassa (bagaço e palha de cana-de-
açúcar), fundamentais para substituição do carvão nas termoelétricas.

• Fermentação em pouco 
menos de 11 horas

• 8 mil litros de etanol/hectare

CANA-DE-AÇÚCAR MILHO

• Fermentação  
de 40 a 70 horas

• 3 mil litros de etanol/hectare

2 Proveniente da filtração desse caldo.

3 Resíduo do processo de destilação do caldo da cana.

Em outubro de 2020, 
iniciamos as atividades de 
uma das maiores plantas 

de biogás do mundo.



4
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020/2021 
RESUMO EXECUTIVO

• O bagaço da cana é ainda insumo para a 
fabricação do nosso etanol de segunda 
geração (E2G), cujo processo conta com:

Baixa Pegada de Carbono
Emissão de Gases de Efeito Estufa (gCO2e/MJ)

Emissão de CO2 de  
Etanol de Cana-de-Açúcar

• ~80% mais baixo que a gasolina
• E2G + 30% menor emissão de CO2

mesma composição 
química do etanol comum

Gasolina EUA

Gasolina BRA

E1G (Milho)

E1G (Cana-de-Açúcar)

E2G

101

58

87

23

16

Somos a única 
empresa do mundo 
que produz o 
E2G em escala 
comercial de 
forma contínua e 
ininterrupta.

O nosso protagonismo na agenda de 
transição energética é também evidenciado 
pela qualidade do etanol brasileiro.

• A mistura de até 27% de etanol na 
gasolina (E27) proporciona -15% das 
emissões de CO2 equivalente por 
quilômetro rodado em relação à gasolina 
pura – e até -35% se considerado veículo 
híbrido.

• O consumo dos nossos produtos equivale 
a cerca de 2,5 milhões de carros a menos 
nas ruas (emissão de 5,2 milhões de 
toneladas de gases de efeito estufa 
evitadas por ano).

- 35% na pegada  
de carbono  
em relação ao processamento do 
etanol de primeira geração

+ 50% na produção  
de etanol  
sem aumentar a área de plantio
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PLATAFORMA ÚNICA E IRREPLICÁVEL 4 

61,5 milhões  
de toneladas de cana moída na safra 2020/2021 RECONHECIMENTOS:

Medalha de Prata na avaliação por meio da 
plataforma da EcoVadis – figuramos entre 
os 25% das empresas com as mais altas 
pontuações em um universo de 50 mil 
analisadas em cerca de 150 países.

Figuramos como a empresa mais 
sustentável no setor de energia no Guia 
ESG da revista Exame.

Entre as empresas com as melhores 
práticas (Leadership) no Carbon Disclosure 
Project (CDP), com nível “A” na mais 
recente avaliação, o que nos coloca em 
um novo patamar para discussões sobre o 
combate às mudanças climáticas5.

Primeira empresa do mundo 
a ser certificada no padrão Bonsucro.

• Atualmente: 22 parques de bioenergia 
detêm o selo e mantemos a meta de 
estender o padrão a 100% dos ativos.

• A fim de compartilhar boas práticas com 
os fornecedores responsáveis pelos 
outros 50% de nossa matéria-prima, 
desenvolvemos o Programa ELO. Cerca 
de 2 mil produtores de cana integram a 
iniciativa (veja mais aqui).

DEMAIS CERTIFICAÇÕES:

RASTREABILIDADE DA MATÉRIA-PRIMA:

Para mais informações, acesse a nossa 
central de resultados, disponível aqui.

R$ 6,6 bilhões  
de EBITDA combinado e  
consolidado ajustado.

R$ 1,5 bilhão de lucro 
líquido atribuível a acionistas 
controladores no período.

Conclusão da aquisição de todas as 

ações da Biosev, após o 
cumprimento de todas as condições 
precedentes para fechamento da 
operação5 .

Participação  
na COP26 
apresentando nosso portfólio de 
soluções para descarbonização5.

Nossa plataforma de negócios irreplicável 
provê a energia de que a sociedade precisa 

hoje ao passo em que desenvolve outras 
formas de energia para o futuro.

4  Números referentes à safra 2020/2021
5 Evento subsequente à publicação do relatório.

ENTRE OUTRAS

https://ri.raizen.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/
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1

Reshaping the future of energy

Internal Use Only

Renováveis Açúcar Mercados de 
Proximidade

Marketing & 
Serviços

Biocombustíveis e 
Biocombustíveis

avançados

Energia
Renovável

Solar

Bioprodutos

Açúcar

Parque de 
Bioenergia

Pesquisa
de Mercado

NOSSO ECOSSISTEMA: DO SOLO AO CONSUMIDOR

Clique nas caixas 
ao lado e saiba 
mais sobre cada 
frente de negócio

Terminais
Marítimos

Bases de 
distribuição em 

aeroportos

Mercados de 
proximidade e lojas 

de conveniência

Postos de 
serviço

Bases de 
distribuição
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TEMA MATERIAL6  METAS ASSUMIDAS PUBLICAMENTE (ATÉ 2030)7 
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODS) 

Mudanças climáticas 
e transição energética

1) Reduzir a pegada de carbono de etanol e açúcar em 10%

Gestão de Saúde, 
Segurança e Meio 
Ambiente

2) Reduzir a captação de água de fontes externas em 10% 
3) Aumentar o indicador GJ/ha em 15% 
6) Manter todas as unidades em operação certificadas por um padrão internacionalmente 
reconhecido

Governança, ética e 
compliance

4) Garantir um sistema robusto para rastreabilidade de 100% do volume de cana moída 
8) Influenciar de maneira ativa nossos parceiros estratégicos a eliminarem os riscos de violação 
dos nossos valores de ética e compliance

Inovação, 
desenvolvimento e 
economia circular

1) Reduzir a pegada de carbono de etanol e açúcar em 10%
2) Reduzir a captação de água de fontes externas em 10% 
3) Aumentar o indicador GJ/ha em 15%

3. ...com ESG na estratégia dos negócios... 
Escuta ativa aos stakeholders para identificação 
de temas prioritários.

6  Veja nossas ambições para cada tema na versão completa do nosso relatório de sustentabilidade 2020/2021, acessível aqui.
7 Os compromissos têm como referência a safra 2018/2019.

https://www.raizen.com.br/relatorioanual/2021/pdf/raizen-rs2021-pt.pdf
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TEMA MATERIAL6  METAS ASSUMIDAS PUBLICAMENTE (ATÉ 2030)7 
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODS) 

Relacionamento com 
comunidades

9) 100% de entornos8  contemplados pela Fundação Raízen

Direitos humanos, 
diversidade e inclusão

5) Garantir programas de sustentabilidade internacionalmente reconhecidos para as fontes de 
cana-de-açúcar 
7) Promover avanços na área de direitos humanos em nossas operações e em nossa cadeia de 
suprimentos
10) Alcançar, ao menos, 30% de mulheres em cargos de liderança, a partir de gerência, até 2025

Desempenho 
econômico-financeiro 
e expansão dos 
negócios

Não há compromissos diretamente relacionados, pois trata-se de um tema transversal, que orienta 
a condução dos demais.

8  Compromisso aplicável aos entornos com capacidade de recepção do modelo.

Os temas materiais integram o nosso Plano 
Estratégico de Sustentabilidade, que orienta 
ambições, metas e ações com vistas a cada 
aspecto identificado e em sintonia com 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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4. ... e na prática... 9 

AMBIENTAL

• Programa Reduza

•  Redução de aproximadamente 22% na 
captação de água superficial.

•  Signatários do Protocolo Agroambiental 
Etanol Mais Verde, desde 2007, 
com antecipação dos prazos legais 
estabelecidos para a eliminação da prática 
da queima na colheita da cana-de-açúcar. 

SOCIAL

• Parcerias de valor

Fornecedores de cana-de-açúcar

•  Programa ELO, inédito na cadeia 
produtiva global de cana-
de-açúcar, visa promover o 
desenvolvimento sustentável dos 
nossos fornecedores, engajando-
os na adoção progressiva de 
medidas que incentivem e apoiem 
a promoção da sustentabilidade 
econômica e o respeito ao meio 
ambiente e aos direitos humanos 
e trabalhistas.

Transportadoras

•  Relacionamento pautado em 
princípios de ética e segurança 
nas estradas. 

Revendedores

• Consultorias e treinamentos 
no âmbito do programa Oferta 
Integrada.

Cadeia de Suprimentos

• R$ 4 bilhões gastos em 2020/2021 
com fornecedores de materiais e 
prestadores de serviços.
• Relacionamento pautado pela 
Política de Compras Sustentáveis.

Relacionamento 
transparente e responsável 
com todos os elos da nossa 
cadeia de valor

9  Números referentes à safra 2020/2021.
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• Time Raízen

•  30 mil funcionários e funcionárias no 
Brasil e na Argentina.

•  Confira nas tabelas ao lado as diretrizes 
e programas para comprometer o time 
diariamente com o Zero Acidente.

• Performance social

Em 2020/2021, mais de 2,2 
milhões de pessoas beneficiadas, 

direta e indiretamente, por meio de nossos 
projetos e patrocínios.

•  Comitê de Diversidade e 
Inclusão estruturado em 2019 e 
lançamento da campanha Respeito na 
Raiz de Tudo em 2021.

•  100% dos funcionários têm sua 
remuneração variável ligada a KPIs de 
tCO2 evitadas e segurança.

2013/2014 0,54

2014/2015 0,34

2015/2016 0,24

2016/2017 0,15

2017/2018 0,11

2018/2019 0,15

2019/2020 0,16

2020/2021 0,10

2013/2014 3,17

2014/2015 2,14

2015/2016 1,49

2016/2017 1,14

2017/2018 0,75

2018/2019 0,87

2019/2020 0,74

2020/2021 0,69

NÚMERO DE INCIDENTES COM AFASTAMENTO 
POR MILHÃO DE HORAS TRABALHADAS  
(LOST TIME INJURY FREQUENCY – LTIF)10

ACIDENTES REPORTADOS POR MILHÕES  
DE HORAS TRABALHADAS (TOTAL  
RECORDABLE CASE FREQUENCY – TRCF)10

* Os números consideram as operações na Argentina a 

partir de 2018/2019, quando foram adquiridas.
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GOVERNANÇA

•  Práticas de Governança Corporativa 
aprimoradas a partir de autoavaliações, 
critérios, regulamentos e conceitos de 
excelência do mercado global.

•  Abertura de capital na B3, 
bolsa de valores do Brasil, em 5 de 
agosto de 2021, o que representou 
5º maior IPO do mercado brasileiro, 
injetando R$ 6,9 bilhões para projetos de 
energia renovável11.

11Evento subsequente à publicação do relatório.
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Para saber mais, acesse a versão 
completa do nosso Relatório de 
Sustentabilidade 2020/2021. 

Clique aqui e cadastre-se também em 

nosso mailing para se manter informado 

sobre como estamos empenhados em 

contribuir, hoje, com a energia que deve nos 

impulsionar amanhã.  

Vamos juntas e juntos 
redefinir o futuro da energia!

5. Saiba mais

https://www.raizen.com.br/relatorioanual/2021/pt/
https://www.raizen.com.br/relatorioanual/2021/pt/
https://www.raizen.com.br/relatorioanual/2021/pt/
https://ri.raizen.com.br/servicos-aos-investidores/cadastre-se-no-mailing/
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