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1. INTRODUÇÃO 
A SoluBio tem como objetivo proporcionar sustentabilidade à agricultura e 

pecuária, garantindo a preservação do planeta e das futuras gerações. Isso, por meio 

da democratização do Manejo Biológico OnFarm  e consequente diminuição do uso 

de defensivos químicos no planeta.  

Por meio da SoluBio Experience, a companhia oferece uma solução completa 

e integrada para que o produtor produza seu próprio bioinsumos na fazenda, com 

redução de custo, produtividade, rentabilidade e liberdade na tomada de decisão. Assim, 

diminui os impactos socioambientais da atividade agropecuária, promovendo uma 

Agricultura Regenerativa e contribuindo positivamente para o desenvolvimento 

sustentável. 

Fundamentada na sua Teoria da Mudança, a SoluBio visa impactar 

positivamente a sociedade e o planeta com aumento da produção de alimentos e fibras 

no mundo, redução dos impactos ambientais da atividade agrícola e mudança no 

mindset do agricultor com relação a químicos versus biológicos. 

Dessa forma, a companhia tem a visão de ser a maior Biotech brasileira, com 

presença internacional, revolucionando de forma sustentável a produção de alimentos 

e fibras no modelo OnFarm B2F, empoderando o produtor e cultivando relações 

duradouras e felizes. 

Os acionistas estabeleceram seu compromisso com a sociedade e o meio 

ambiente no seu estatuto social, por meio da adoção de critérios que priorizem a 

promoção da sustentabilidade ambiental e social na toma de decisão da companhia. 

Legitimam, assim, a busca pela garantia do desempenho social e ambiental da SoluBio. 

Estes fundamentos, são base para esta Política de Sustentabilidade, elaborada 

a partir da visão da companhia e do setor, incorporando diferentes olhares em torno do 

crescimento sustentável da SoluBio e do ecossistema de bioinsumos. Além disso, este 

documento está em consonância com o Código de Ética e Conduta e a cultura da 

companhia. 

2. OBJETIVO 

Formalizar os princípios e as diretrizes que regem a gestão da 

sustentabilidade na SoluBio, assegurando as responsabilidades e compromissos 

da companhia com a sociedade e todas as partes interessadas com relação aos 
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aspectos sociais, ambientais e de governança. Inclui-se a gestão de riscos ESG, 

a relação com as partes interessadas e o impacto positivo da SoluBio. 

3. ABRANGÊNCIA 

A Política de Sustentabilidade aplica-se a todas as pessoas que se 

relacionam com a SoluBio e suas filiais, principalmente seus colaboradores e 

gestores. 

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

A SoluBio está comprometida com o desenvolvimento sustentável na 

sua essência, tanto na diminuição dos impactos das suas operações, quanto no 

impacto positivo das suas inovações para a sociedade e o meio ambiente. Assim, 

incorpora as boas práticas sociais, ambientais e de governança na estratégia do 

negócio, fundamentadas na sua Missão, Visão e Teoria da Mudança. 

Com base nestas referências, a presente Política de Sustentabilidade 

estabelece os seguintes princípios e diretrizes: 

4.1 Inovabilidade, Agricultura Sustentável e Regenerativa 

A SoluBio preza pela geração de inovações com propósito e 

contribuições para os grandes desafios que a humanidade enfrenta, em busca 

de apoiar a transição para uma agricultura sustentável e regenerativa.  

Com isso, está comprometida em oferecer soluções a uma agricultura 

que produza alimentos, fibras e combustíveis com preservação da 

biodiversidade e protagonista na geração de serviços ambientais.  

Em sua Teoria da Mudança, afirma seu compromisso em reduzir o 

impacto ambiental da atividade agrícola, com diminuição de químicos no solo, 

na água e nos alimentos, diminuição de pessoas doentes, produtividade e 

rentabilidade para o produtor rural e aumento da biodiversidade. Assim, dá 

suporte ao aumento da segurança e soberania alimentar e de insumos agrícolas. 

Estes compromissos tornam-se realidade com o compromisso na 

melhoria contínua dos seus produtos, serviços e processos, apoiados em 

grandes investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que é 

possível por meio do estímulo a um ambiente criativo, inovador, com capacidade 
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para reinventar-se e resiliente às transformações e desafios da companhia e do 

setor. 

4.2 Resiliência Climática 

As mudanças climáticas são um dos temas relevantes da SoluBio, pois 

apresenta riscos para a produção agrícola. Ao mesmo tempo, direcionam 

oportunidades para a companhia, pois a SoluBio Experience oportuniza à 

agricultura, maior resiliência diante das mudanças climáticas. Ao devolver à vida 

ao solo, induzir resistência às plantas, dentre outras ações, o Manejo Biológico 

OnFarm  auxilia a agricultura a manter sua produção em meio às condições 

adversas do clima. 

A SoluBio está comprometida com o incentivo e a promoção de uma 

agricultura de baixo carbono, protagonista no combate às mudanças climáticas. 

Seja pelo aumento da fixação do carbono no solo, como ação do Manejo 

Biológico OnFarm , seja pelo aumento da produtividade e rentabilidade na 

produção agrícola, auxiliando no desmatamento evitado. 

No que se refere às operações, busca desenvolver uma indústria 

inovadora, em consonância com a agenda climática. Com isso, a SoluBio afirma 

seu compromisso de desenvolver ações e programas relacionado à diminuição 

de emissões de GEE na atmosfera, redução de resíduos e demais 

contaminantes. 

4.3 Relações duradouras e felizes 

Expressa na sua visão, as relações e a satisfação das pessoas que a 

companhia se relaciona são impulsos para a geração de um ecossistema 

fundamentado no princípio win-win (ganha-ganha). Para isso, está 

comprometida em fortalecer a cultura, com os valores que fizeram a companhia 

chegar até aqui e que levarão mais longe.  

A companhia preza pelo respeito aos direitos humanos, repudiando 

qualquer prática de trabalho que viole seus princípios no seu ecossistema. Desta 

forma, o respeito a vida e a diversidade, a igualdade de oportunidades, a saúde 

e a segurança e a criação de um ambiente favorável a troca e ao bem-estar de 

todos e todas são princípios fundamentais que regem as ações da companhia. 
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Assim, compromete-se com a melhoria contínua das relações, com a 

promoção de um ambiente de trabalho saudável e seguro, combatendo atos 

discriminatórios, trabalhos humilhantes ou ações que coloquem em risco a saúde 

e segurança das pessoas. 

A construção de relações duradouras e felizes se estende a todas as 

pessoas impactadas pelo negócio (clientes, comunidade, investidores, 

fornecedores, colaboradores, instituições governamentais e de pesquisa etc.). 

Dessa forma, a companhia preza pela identificação das externalidades sociais e 

ambientais na comunidade e busca mitigar seus impactos adversos. 

4.4 Governança e Integridade 

A SoluBio estabelece a ética e integridade nas suas relações como 

valores fundamentais, expressos na cultura da companhia, bem como 

transparência sobre seu desempenho aos seus stakeholders. Com isso, busca 

desenvolver as melhores práticas de governança corporativa, comprometida em 

aprimorar a sua gestão, para acompanhar seu crescimento acelerado.  

O respeito às leias nacionais e internacionais e o combate à corrupção 

são princípios fundamentais expressos no Código de Ética e Conduta da 

companhia. Assim, desenvolve ações que promovam a integridade nas suas 

relações internas e externas. 

4.5 Desenvolvimento sustentável 

O crescimento da companhia está alinhado com a proteção e ao respeito 

ao meio ambiente e aos impactos sociais positivos. Com isso, a SoluBio identifica 

e avalia os riscos e oportunidades sociais e ambientais, mitigando-os em busca 

de uma agenda de impactos positivos na sociedade e no planeta, em 

conformidade com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis da ONU e os 

Dez Princípios do Pacto Global da ONU.  

A companhia está alinhada aos indicadores sociais, ambientais e de 

governança mais relevantes para suas operações e seus stakeholders, bem 

como às diretrizes nacionais e internacionais do setor. Assim, está comprometida 

em aprimorar a mensuração e monitoramento dos indicadores sociais, 
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ambientais e de governança, incorporando-os a sua estratégia de crescimento e 

de democratização do Manejo Biológico OnFarm . 

Como uma empresa nacional, a SoluBio firma o propósito de contribuir 

para o desenvolvimento econômico e social do país. Visa incentivar a geração 

de políticas públicas para o ecossistema, com apoio a pesquisa e 

desenvolvimento e estímulo a regulamentação e credibilidade do setor de 

bioinsumos. 

4.6 Biossegurança 

A SoluBio tem na sua essência o desenvolvimento da biotecnologia 

contribuindo na transição para a Bioeconomia com responsabilidade e 

segurança.  A companhia tem a visão de ser a maior Biotech do Brasil, com 

presença internacional. 

Para isso e com o objetivo de dar credibilidade e confiança ao setor, está 

comprometida em realizar investimento e ações em segurança, controle de 

qualidade, rastreabilidade e pesquisas em toda a cadeia de bioinsumos. Por 

prezar pela saúde humana e do meio ambiente desenvolve suas soluções 

biotecnológicas sem perder de vista a identificação dos impactos e a promoção 

de melhorias contínuas. 

Preza pela ética e transparência para o mercado e a sociedade com 

relação aos benefícios e a segurança dos bioinsumos e do Manejo Biológico 

OnFarm . 

5. RESPONSABILIDADES 

Todos os acionistas, líderes, colaboradores, fornecedores e demais 

parceiros da SoluBio e suas filiais são responsáveis por seguir os princípios e 

diretrizes e promover ações e condutas em conformidade com as 

regulamentações cabíveis e as boas práticas sociais, ambientais e de 

governança expressos nesta política. 

No que se refere às atribuições estratégicas e operacionais da 

sustentabilidade, tem-se às seguintes responsabilidades: 
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5.1 Diretoria executiva 

● Estabelecer as diretrizes da companhia no que se refere à gestão 

da sustentabilidade, servindo de base para normas e políticas 

internas; 

● Garantir o engajamento de todas as pessoas e processos que 

abrangem a política e estimular a cultura da sustentabilidade; 

● Aprovar a Política de Sustentabilidade e suas alterações e 

garantir a sua revisão sempre que necessário; 

● Assegurar o cumprimento desta política, por meio do 

desdobramento de instrumentos de gestão e monitoramento de 

indicadores. 

5.2 Comitê de Sustentabilidade 

Desenvolver suas competências conforme regimento: 

● Elaborar a Política de Sustentabilidade e revisá-la conforme 

necessidade; 

● Propor e monitorar indicadores de sustentabilidade alinhados à 

diretrizes internas e externas da companhia; 

● Monitorar a gestão de riscos e oportunidades sociais, ambientais 

e de governança e as ações, políticas e demais formas de 

mitigação, garantindo a prevenção de crises e a geração de 

oportunidades; 

● Propor formas de engajamento e relacionamento com os 

stakeholders no que se refere ao cumprimento desta política; 

● Auxiliar a diretoria executiva na disseminação da cultura da 

sustentabilidade na companhia e entre os demais stakeholders. 

5.3 Coordenação de Sustentabilidade 

● Estimular as demais áreas na identificação de riscos e 

oportunidades sociais, ambientais e de governança e auxiliar na 

proposição de formas de mitigação, ações e políticas a eles 

relacionados; 

● Monitorar e reportar indicadores de sustentabilidade às instâncias 

requeridas; 
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● Disseminar a cultura da sustentabilidade e zelar pelo 

cumprimento das diretrizes e dos princípios expressos nesta 

política; 

● Auxiliar na revisar a Política de Sustentabilidade sempre que 

necessário; 

● Elaborar o plano de ação ESG/Sustentabilidade da companhia e 

garantir a sua execução. 

5.4 Demais setores da companhia 

● Desenvolver ações e políticas e gerenciar os riscos conforme 

plano de ação ESG/Sustentabilidade da companhia; 

● Alimentar banco de dados de Gestão da Sustentabilidade 

integrado, em conformidade com esta política. 

6. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS ESG E GESTÃO DA 

SUSTENTABILIDADE 

A Gestão de Riscos ESG e Gestão da Sustentabilidade na SoluBio fica 

a cargo da Coordenação de Sustentabilidade, de acordo com o seguinte 

processo: 

● Definição dos temas relevantes para os stakeholders e a 

companhia; 

● Identificação e avaliação dos riscos ESG, de acordo com a 

probabilidade e o impacto; 

● Elaboração de Plano de Ação, com definição de indicadores, 

métricas, ações e gerenciadores; 

● Monitoramento de dados e suporte nas ações da companhia; 

● Elaboração de relatórios e demais comunicações necessárias. 

A Coordenação de Sustentabilidade deve seguir orientações do Comitê 

de Sustentabilidade e as diretrizes expressas nesta política, bem como suas 

alterações aprovadas pela Diretoria Executiva.  

O Plano de Ação ESG constitui ferramenta de gestão que deve ser 

seguido pelos gerenciadores dos indicadores em parceria com a Coordenação 
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de Sustentabilidade, de acordo com as definições previamente estabelecidas no 

plano. 

7. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO ESG DE CLIENTES E 

FORNECEDORES 

O comprometimento com a sustentabilidade na SoluBio vai além das 

suas operações, monitorando e influenciando toda a cadeia. Desta forma, os 

setores responsáveis pelas operações e relacionamento com fornecedores e 

clientes devem seguir as diretrizes socioambientais apresentadas nesta política. 

Os riscos ESG na cadeia de fornecimento e clientes com maior impacto 

e que devem ser monitorados, referem-se: 

● À prática de trabalho análogo à escravidão e/ou inclusão na lista 

de transparência sobre trabalho escravo contemporâneo; 

● À prática de trabalho infantil; 

● À invasão de áreas indígenas demarcadas; 

● À prática de desmatamento ilegal e embargo do IBAMA ou Órgão 

Ambiental Estadual; 

● Ao cumprimento das legislações vigentes e cabíveis; 

● Às condutas que violem o Código de Ética e Conduta e a Política 

de Sustentabilidade da SoluBio, desrespeito à legislação vigente, 

os Direitos Humanos e as boas práticas sociais e ambientais aqui 

expressas. 

A SoluBio irá monitorar, por meio de banco de dados públicos, 

informações referentes a estes critérios tanto para contratação dos seus 

fornecedores, quanto para a atribuição de crédito aos seus clientes, expressas 

nas suas respectivas políticas, buscando influenciar positivamente toda sua 

cadeia e combater práticas de violação socioambiental. 
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