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1. INTRODUÇÃO 

Para a Raízen, Sustentabilidade é a integração dos aspectos ambientais, sociais e econômicos ancorados 
em uma robusta governança que permeia a atuação da companhia. 
A gestão da agenda de Sustentabilidade na Raízen tem como foco assegurar a competitividade e a 
perenidade dos seus negócios gerando impacto positivo para todas suas partes interessadas: funcionários, 
clientes, fornecedores, prestadores de serviço, comunidades do entorno, acionistas, investidores, terceiro 
setor e sociedade civil. 
 
Essa Política reflete o Plano Estratégico de Sustentabilidade da Raízen, que tem como visão: “ser a empresa 
referência em sustentabilidade nos setores em que atua”; e como missão: “incorporar a sustentabilidade 
na estratégia de seus negócios promovendo valor compartilhado na cadeia”.  
 
 Atenta as políticas de compras de seus clientes e mercados, a Raízen busca continuamente entregar 
produtos e serviços associados a uma proposta de valor onde Sustentabilidade é uma das componentes.  
 
Esta Política associada ao Código de Conduta da companhia, ratifica a atuação sustentável e postura ética 
e transparente em todos os seus níveis de atividades e relacionamentos de negócios. 

2. OBJETIVO 

A presente política visa comunicar, de forma transparente, aos públicos de interesse da Raízen seus temas 
de atuação em prol do desenvolvimento sustentável, assim como suas ambições e eixos de atuação.  

3. ABRANGÊNCIA 

A Política de Sustentabilidade da Raízen se aplica a todos os negócios e funcionários que atuam em nome 
da empresa, em todas as suas unidades de negócio. A Raízen dedicará esforços para que sua cadeia de valor, 
em especial parceiros comerciais e fornecedores, contribua para as diretrizes desta Política. 

4. DIRETRIZES 

Para ampliar o alcance – interno e externo – e facilitar o entendimento e aplicabilidade da sustentabilidade 
na atuação da Raízen, esta política traz os dez temas (com suas ambições e eixos de atuação) que compõem 
o Plano Estratégico de Sustentabilidade da companhia e contribuem para os ODSs (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas). A condução deste plano é uma 
responsabilidade compartilhada com a alta liderança, incluindo o CEO. 

   EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Ambição: Buscar continuamente a eficiência energética em nossos processos. 

o Implementando programas de eficiência energética; 
o Desenvolvendo projetos para aumentar a integração energética dos nossos processos; 
o Buscando a diversificação das fontes de energia. 
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS & TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
 
Ambição: Ser protagonista na transição para uma economia de baixo carbono. 

o Gerindo as emissões associadas ao portfólio de produtos e serviços, alinhadas as metas de 
redução e/ou compensação de emissões de GEE; 

o Exercendo influência junto aos stakeholders para uma agenda positiva sobre mudanças 
climáticas; 

o Incorporando mudanças climáticas na tomada de decisão, conectando mitigação de impactos, a 
adaptação do negócio e incluindo a estratégia de precificação interna de carbono;  

o Promovendo a inovação, P&D e diversificação de portfólio, fortalecendo a inclusão de energia 
renovável. 

GESTÃO HÍDRICA 
 
Ambição: Empreender ações, visando a eficiência na gestão hídrica no setor sucroenergético. 

o Cumprindo as leis e requisitos aplicáveis aos nossos processos; 
o Reduzindo a captação e consumo de água; 
o Comunicando ativamente as boas práticas de gestão hídrica. 

RELACIONAMENTO COM O ENTORNO  
 
Ambição: Potencializar o desenvolvimento socioeconômico dos nossos entornos de forma 
integrada às estratégias de negócios. 

o Mapeando os impactos sociais, econômicos e ambientais das nossas operações no entorno;  
o Conhecendo os nossos vizinhos, interfaces e necessidades prioritárias;   
o Mobilizando os atores e recursos para mitigação de impactos negativos e geração de impactos 

positivos. 

 DIREITOS HUMANOS 
 
Ambição: Mobilizar nossa cadeia de valor na eliminação dos riscos de violação aos direitos 
humanos (trabalho forçado e infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes). 

o Monitorando riscos de incidência de violações relacionadas;   
o Conscientizando os principais elos da cadeia de valor acerca dos aspectos;  
o Fortalecendo a participação em iniciativas externas. 

 

 DIVERSIDADE 
 
Ambição: Mobilizar nossa cadeia de valor na promoção da equidade e no respeito às 
individualidades.  
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o Redefinindo processos e políticas de atração e seleção, desenvolvimento, conduta e 
comunicação;  

o Promovendo o aumento da quantidade de mulheres nos cargos de liderança; 
o Construindo um ambiente de trabalho respeitoso estimulando os funcionários a serem quem 

eles são. 

CANA DE AÇUCAR SUSTENTÁVEL  
 
Ambição: Assegurar critérios sociais e ambientais na origem de nossas matérias-primas 

o Rastreando e atuando sobre os riscos socioambientais de fornecedores; 
o Contribuindo para o desenvolvimento de nossos fornecedores e melhoria contínua das práticas 

adotadas por eles; 
o Incorporando critérios relacionados à mudança do clima (gestão das emissões e de riscos 

climáticos) na seleção e desenvolvimento de fornecedores e prestadores de serviço. 

USO DA TERRA 
 
Ambição: Ser reconhecida pela excelência na gestão do uso da terra. 

o Assegurando o cumprimento legal em áreas próprias ou administradas e incentivar áreas de 
terceiros; 

o Qualificando e gerindo os impactos das nossas operações na biodiversidade, recursos naturais 
e comunidades tradicionais;  

o Incorporando ganhos de eficiência no uso da terra, produzindo mais com menos. 

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGMs) 
 
Ambição: Acompanhar as discussões sobre o tema, garantindo atendimento a legislações e 
políticas de compra de clientes. 

o Aprofundando o conhecimento sobre OGM e marcos regulatórios (nacionais e internacionais); 
o Analisando os impactos (riscos e oportunidades) nos nossos negócios; 
o Implementando processos de rastreabilidade de OGMs nos nossos negócios. 

ÉTICA & COMPLIANCE  

Ambição: Ser reconhecida nos segmentos em que atua como uma referência para programas de 
Ética & Compliance 

o Por meio de obtenção de certificações externas diversas, incluindo reconhecimentos 
comparativos dentro dos segmentos em que atuamos. 

A Raízen se compromete a divulgar e difundir interna e externamente esta Política, bem como monitorar e dar 
visibilidade sobre o desempenho dos temas materiais, de forma transparente e compreensível a todos os seus 
públicos.  


