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Esta 8a edição de nosso relatório de desenvolvimento sustentável é um marco importante da vida do Grupo. Nesta edição, a Albioma apresenta as ações
ambientais, sociais e empresariais que marcaram este ano de 2019. Essas ações dão apoio à estratégia do Grupo, ou seja, a transição energética nos
departamentos ultramarinos franceses, o desenvolvimento da energia solar e a exportação de nosso know-how ao exterior. Queríamos dedicar esse relatório
à explicação de nossas atividades para que o leitor tenha elementos de apreciação dos esforços implantados para acompanhar a evolução de nosso modelo.
No entanto, esse documento pretende ser sintético e o leitor que quiser aprofundar sua compreensão de nosso posicionamento de RSE poderá consultar nosso
documento de registro universal, disponível para download em nosso site www.albioma.com
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Mensagem de Frédéric Moyne,
Presidente e CEO
No momento em que essa mensagem é impressa, o espectro da
crise sanitária desaparece gradualmente, ainda que a ameaça
permaneça grave em Mayotte, na Guiana Francesa e no Brasil.
Nosso grupo soube enfrentar a crise ao implantar muito
rapidamente as medidas adequadas que garantem a segurança
e a saúde de nossos colaboradores como parte de um
diálogo social de qualidade. Nosso pesso profissionalismo
necessário para garantir a continuidade da produção de
energia elétrica, e permitiu assim o bom funcionamento dos
serviços essenciais, indispensáveis aos nossos territórios.
A crise demonstrou a utilidade de uma produção de
energia renovável e controlável: o posicionamento
da Albioma é legitimado e fortalecido.
Em 2019, iniciamos nosso ambicioso programa de conversão de
nossas usinas termelétricas nos departamentos ultramarinos
franceses com a abertura do canteiro de obras de uma cúpula
de biomassa em Guadalupe, o que permitirá acelerar o
movimento de descarbonização em nossa matriz de produção.
Nosso amplo projeto de investimento na renovação de nossos
sistemas de tratamentos de efluentes gasosos está perto de
seu fim. O início das atividades da turbina a bioetanol de SaintPierre, a primeira do mundo, e o desenvolvimento contínuo de
nossa atividade de energia solar, são uma nova demonstração
de nosso know-how em favor de energias renováveis. O
presidente da França nos concedeu a honra de saudar essas
realizações concretas durante a cúpula «Choose La Réunion»,
em favor de um dinamismo econômico dos territórios.
A qualidade de nosso desempenho extrafinanceiro foi
reconhecida: com uma nota de RSE da Vigeo Eiris de 59/100, um
crescimento excepcional de 9 pontos em 2 anos, integramos o
Top 20 das empresas de nosso setor. Esse crescimento consagra
o envolvimento de nossos funcionários em todos os objetivos
de nosso roteiro de RSE. Continuaremos a implantar esse
roteiro em 2020, que se tornou ainda mais relevante agora!
Maio de 2020

Albioma
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Albioma, una produtora
independente de
energia renovável
Produtora independente de energia renovável, a Albioma
está envolvida na transição energética através da biomassa
e da energia fotovoltaica
O grupo, estabelecido nos departamentos ultramarinos
franceses, na Ilha Maurício e no Brasil, desenvolveu há
25 anos uma parceria única com o mundo sucroenergético
para produzir energia renovável a partir do bagaço,
resíduo fibroso da cana-de-açúcar.
Maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos
ultramarinos franceses, nos quais constrói e opera projetos
inovadores com armazenamento, a Albioma recentemente
reforçou seu posicionamento na França continental.

Crise sanitária Covid 19
Diante da crise sanitária excepcional causada
pela Covid-19, implantamos em todas as nossas
unidades, planos de continuidade da operação.
Nossa prioridade é garantir a segurança e a
saúde no trabalho de nossos colaboradores.
Para tanto, garantimos a aplicação rigorosa
de medidas preventivas e privilegiamos
o teletrabalho onde foi possível.
Reconhecemos o compromisso, a seriedade e
o profissionalismo de nossos colaboradores,
presentes todos os dias em nossas usinas
termelétricas e fotovoltaicas para continuar
a fornecer energia elétrica para hospitais,
comércios de primeira necessidade e para toda
a população nas regiões onde operamos.

Usina fotovoltaica de Sainte-Rose, Guadalupe

Nossa
Actions
estratégia
2019
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Nossa visão estratégica
a serviço dos territórios
Nossa estratégia se baseia em 3 pilares e visa à descarbonização de nossa matriz de produção.

1 – Agir em prol da transição energética
nos departamentos ultramarinos franceses
Como um agente tradicionalmente reconhecido
pela produção de energia nos departamentos
ultramarinos franceses, assumimos a missão de
acelerar a transição energética nesses territórios.
Nesse sentido, o Grupo estabeleceu um plano voluntário
de conversão das 4 usinas termelétricas mais antigas dos
departamentos ultramarinos franceses, para abandonar
o carvão e passar a operar com 100% de biomassa.
Além da energia estável fornecida pela biomassa,
a Albioma está envolvida em projetos inovadores
de armazenamento para compensar as
intermitências de outras produções renováveis.

2 – Implantar a expertise da
Albioma internacionalmente
Soubemos exportar nossa expertise de valorização do
bagaço internacionalmente e especialmente na Ilha
Maurício, onde nós fornecemos quase 40% da energia
elétrica produzida na ilha, e no Brasil, maior produtor
de cana-de-açúcar do mundo, nosso desenvolvimento
continua com o início das atividades de uma 4a usina.

3 – Acelerar o desenvolvimento
da energia solar
Maior produtora de energia fotovoltaica nos
departamentos ultramarinos franceses, construímos e
operamos projetos inovadores com armazenamento de
energia em baterias. Reforçamos recentemente nosso
posicionamento neste setor na França continental.

Indicadores:

567

2,6 M

~ 1 GW

506 M€

especialistas
(excluindo Ilha Maurício)

de potência instalada

de pessoas abastecidas
com energia elétrica

de faturamento bruto

Política de RSE
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Nossa política de RSE
no cerne das atividades do Grupo
Nossa política de RSE
A política de desenvolvimento sustentável da Albioma sustenta a
estratégia do Grupo ao apresentar uma abordagem clara e ambiciosa.
Assume a forma de um roteiro para 5 anos, estruturado em torno de 3 temáticas da
responsabilidade social empresarial. Verdadeira alavanca de transformação do nosso Grupo,
nossa abordagem diz respeito a todas as nossas atividades, em todo o mundo.

Política de RSE
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Compartilhados por todos os nossos colaboradores,
nossos valores sustentam nossas decisões e nossas ações diárias.

EXPERTISE
Consolidar nosso know-how através
da melhoria contínua de nosso
desempenho e de nossos parceiros
ao mobilizar as competências
de nossos trabalhadores.

NOSSA RESPONSABILIDADE
SOCIAL EMPRESARIAL
Implantar nossa responsabilidade
social empresarial em um ecossistema
de partes interessadas.
CONSOLIDAÇÃO INTERNACIONAL
Maximizar o dinamismo
socioeconômicos das unidades
estabelecidas ao desenvolver projetos
inovadores com agentes locais.

FRANCIA
METROPOLITANA
GUADALUPE
Le Moule
Galion

MARTINICA

ANTILLAS
GUAYANA

GUAYAN

2018: Galion 2,
1ª central de
bagaço / biomassa

OCÉAN INDICO

Esplanada
Codora
Vale do
BRASIL
Paraná

Central térmica de biomassa
Central solar

Rio Pardo

2014: Rio Pardo,
1ª aquisição de uma usina com

MAURICIO

cogeração já existente
2015: Codora
2016: Vale do Paraná
(em construção)
2018: Esplanada

Bellevue

MAYOTTE

2000: 1° êxito
internacional

Savannah
Saint-Aubin
Bois-Rouge

LA REUNIÓN
1992: Bois-Rouge,
1ª central de bagaço / carvão

Le Gol
Saint-Pierre

2019: Saint-Pierre,
1ª central de bioetanol
de alta tecnologia

PARCERIA DE LONGO PRAZO
Criar valor de longo prazo graças
a parcerias virtuosas ao utilizar
os princípios da economia
circular e sustentável.

EXIGÊNCIA AMBIENTAL
Atender às exigências ambientais
ao aplicar a lógica: evitar,
reduzir, compensar.

Política de RH
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Nossa responsabilidade
com nossos colaboradores
O ano de 2019 foi marcado pela implantação de
uma política de ética em todo o de Grupo. Aplicável
a todos os nossos funcionários e parceiros,
constitui a base de uma conduta de negócios
responsável e de uma cultura empresarial exemplar.

Garantir a segurança
e a saúde no trabalho
Um plano diretor de segurança eficaz
Em seu segundo ano de implantação, nosso
plano diretor de segurança permitiu consolidar
conhecimentos e práticas em termos de
segurança e saúde no trabalho. Teve frutos
em 2019 com a redução de 36% do número de
acidentes, que também foram menos graves.

Desenvolver uma cultura
compartilhada de segurança
A conscientização diária de nossos colaboradores
e terceirizados é uma alavanca indispensável para
se proteger do risco de acidente. Cada unidade se
adéqua as 10 regras de ouro adotadas no Grupo
para conscientizar eficazmente os funcionários.
A unidade de Gol, na Ilha da Reunião, iniciou
em 2019 sua 1a jornada dedicada à segurança,
que foi uma oportunidade de reforçar a
conscientização do perigo diário e de unir as
equipes em torno de atividades lúdicas.

Este plano tem por base 6 compromissos,
cujas prioridades são definidas todos os anos,
com o objetivo de preservar a integridade
física de todos os nossos colaboradores.
Os esforços continuam em 2020 para melhorar
nossos sistemas de gestão de segurança e
padronizá-los, além de integrar ainda mais
nossos terceirizados no processo.

Cartaz de segurança criado por funcionários da Albioma

6 COMPROMISSOS DE SEGURANÇA
1. Padronizar nossas
exigências
2. Fortalecer o compromisso
de nossa liderança
3. Fortalecer o engajamento
de todos

4. Envolver e orientar
nossos terceirizados
5. Reconhecer e valorizar
nossos esforços e resultados
6. Aprender e evoluir
com os erros

Objetivo zero acidente grave

Um ano sem acidente: mais da metade de nossas instalações termelétricas e solares combinadas ultrapassaram a marca de 360 dias sem acidente. A unidade
termelétrica de La Baraque, na Ilha Maurício, comemorou 365 dias sem acidente em 2019.

Política de RH
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Agir em prol da igualdade
de oportunidades
Conforme nossa política de ética, a Albioma implanta
uma política voluntária para aumentar a participação
de mulheres nos recrutamentos do Grupo. Além
disso, cada unidade desenvolve ações para
favorecer a inserção profissional de jovens e receber
aprendizes e estagiários no total de pelo menos 5%
de seu efetivo total. Esforços também são feitos para
incentivar a inserção de pessoas com deficiência.

Igualdade de Homens e Mulheres
Nosso compromisso pela igualdade de oportunidades
de recrutamento, de reconhecimento e de evolução
de nossos colaboradores sem distinção de gênero
se confirma. Isso se evidencia no cálculo do índice
de igualdade salarial entre mulheres e homens em
que o Grupo obteve a pontuação de 75/100.

Agir em prol da inserção dos jovens…
Em 2019, o Grupo participou, junto com os alunos da
Centrale Supélec, da 1a edição do Forum des Ingénieurs
Responsables em Paris-Saclay e da Career Fair de
São Paulo. Esses 2 eventos foram uma oportunidade
de apresentar tanto o nosso modelo quanto o
painel das profissões da transição energética.

…e das pessoas com deficiência
Adaptamos nossas práticas em nosso escritório central,
ao utilizar os serviços de uma empresa do setor de
pessoas portadoras de deficiência para a preparação,
condicionamento e fabricação de nossos suprimentos.

Acompanhar os colaboradores
A Albioma considera o desenvolvimento
profissional de seus colaboradores um
desafio essencial ao seu bom desempenho.
Há vários anos, o Grupo estabeleceu o objetivo
ambicioso de atingir uma média de 35 horas
de formação por funcionário por ano.
Em 2019, os funcionários operacionais da unidade de Gol,
na Ilha da Reunião, aprenderam o básico da operação
de caldeiras, independentemente da atividade exercida
ou do tempo de empresa. O objetivo: estabelecer uma
base comum de conhecimentos com vista aos próximos
desafios futuros para a transição dessa usina.

Política energética
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Economia
de baixo carbono
A Albioma aplica toda a sua expertise e capacidade
de inovação para honrar os compromissos do
Plano Climático do governo francês de 2017 e,
mais amplamente, da comunidade internacional.
Além disso, como agente do mundo da energia,
nossa estratégia foi construída em torno de um
objetivo alinhado à luta contra às mudanças
climáticas: produzir uma matriz energética com
base de 80% de energia renovável até 2023.

interligadas de energia elétrica continentais, que,
além de contribuir para a transição desses territórios,
viabiliza setores, favorece o emprego local e trará uma
resposta à valorização de resíduos nos próximos anos.
Ademais, nossa estratégia de descarbonização se baseia
principalmente na substituição do carbono pela biomassa
em nossas 3 usinas mais antigas nos departamentos
ultramarinos franceses. As obras de conversão já
começaram em Guadalupe, com a construção de uma
cúpula de armazenamento de biomassa no porto de Jarry.

Galion 2: uma usina 100% renovável

Agir em prol da transição
energética nos departamentos
ultramarinos franceses
Nosso modelo de bagaço/biomassa é uma das alternativas
às energias fósseis em regiões isoladas das redes

Indicadores:
265.000
toneladas
de redução de
emissões de CO2

35%
de energia renovável
na matriz energética
de Guadalupe

Cúpula de armazenamento de biomassa do porto de Jarry, Guadalupe

Em julho de 2019, o Grupo inaugurou na Martinica a 1a
usina 100% de bagaço/biomassa nos departamentos
ultramarinos franceses: Galion 2. De fato, durante as
safras de cana-de-açúcar, o bagaço é fornecido pela
refinaria de açúcar vizinha. No restante do ano, a usina
utiliza outros tipos de biomassa local, como palha de
cana, cavacos verdes ou resíduos de poda, e também
pellets de madeira importados dos Estados Unidos.

Política energética
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Energia fotovoltaica a serviço dos territórios
Além da biomassa, nós implantamos projetos
solares inovadores a serviço da transição e da
autonomia energética dos territórios. Em 2019, a
Albioma obteve um projeto de armazenamento de
energia elétrica em baterias de 7,4 MW em Mayotte,
na sequência da primeira licitação de projetos da
Comissão de Regulação de Energia da França.

Na condição de membro fundador, a Albioma
continua a dar seu apoio em 2019 à associação
CO2 Value Europe. Seu objetivo é promover o
desenvolvimento de tecnologias de captura, de
armazenamento e de valorização do CO2 emitido pela
indústria em suas chaminés. Nosso compromisso
nessa associação nos permite acompanhar
de perto os desenvolvimentos e as pesquisas
neste campo e aproveitar as boas práticas.

Melhorar a eficiência energética
para o uso sustentável de recursos
A Albioma desenvolveu a partir de 2016 um projeto
de renovação de suas turbinas de condensação.
Estes equipamentos são indispensáveis à produção
de energia uma vez que transformam a energia
contida no vapor para acionar o alternador que
transforma a energia mecânica em energia elétrica.
As usinas de Gol, na Ilha da Reunião, e de Moule,
em Guadalupe, foram beneficiadas com esse
projeto que permite a substituição de 4 turbinas
de cogeração. Essas novas turbinas permitem
instalações mais confiáveis e sustentáveis com
a redução do consumo de combustível.
Usina Galion 2 – Martinica

Unir forças para combater
as mudanças climáticas

Indicadores:

A pedido da Ademe, contribuímos em 2019 com a Cúpula
Virtual do Clima, particularmente com a conferência
«ACT ou como mudar sua estratégia climática à luz
dos objetivos do acordo de Paris». Esta atuação
segue nossa participação voluntária no projeto de
testes da ACT2.0 para a Avaliação de Transição de
Baixo Carbono (Assessing low Carbon Transition)
coordenado pela ADEME e pela organização CDP. Esse
experimento permitiu confirmar a compatibilidade
de nossa estratégia de transição de baixo carbono
até 2023 com a trajetória 2.0 estabelecida na COP21.

40 MW
de potência instalada

92%
de disponibilidade

X3
produção de energia renovável
da Martinica (7% à 22%)

Economia circular
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Economia
circular
A estratégia da Albioma está totalmente
alinhada a uma lógica de economia circular
que favorece a ancoragem territorial local
e a criação de empregos sustentáveis.

Nosso modelo, motor
da economia circular
A Albioma desenvolveu há 25 anos uma parceria
virtuosa com a indústria açucareira. Nossas unidades
termelétricas valorizam o bagaço de cana durante as
safras nessas usinas. Em contrapartida, fornecemos
a nossos parceiros a energia elétrica e o vapor
necessários à sua produção de açúcar. Contribuímos
assim para a sustentabilidade da indústria de canade-açúcar que representa milhares de empregos nos
territórios em que estamos estabelecidos e para o
reconhecimento do valor energético da cana-de-açúcar
por meio do prêmio de bagaço pago aos plantadores
dos departamentos ultramarinos franceses.

De maneira mais ampla, esse modelo único se
baseia em uma parceria tripla entre a Albioma,
as indústrias sucroenergéticas e as empresas
de distribuição de energia elétrica. A produção
simultânea de vapor e de energia elétrica,
chamada de cogeração, melhora significativamente
o rendimento da combustão do bagaço.

Valorização de subprodutos
de destilarias
Em 2019, inauguramos nossa primeira turbina de
combustão de ponta abastecida em parte com
bioetanol obtido com a destilação do melado da
cana-de-açúcar cultivada na Ilha da Reunião.
A turbina de combustão com potência de 41MW
situada em Saint-Pierre foi concebida para
acompanhar os picos de consumo de energia
elétrica e fazer backup da rede interligada de
energia elétrica com arranque em 7 minutos.
Essa inovação mundial permite, em parceria
com a destilaria de Rivière du Mat, valorizar
localmente os excedentes de melado que não foram
utilizados na produção de álcool industrial.

Economia circular
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Reduzir, reciclar,
valorizar nossos resíduos
Aumentar a parcela de resíduos reutilizados é um
objetivo que o Grupo estabeleceu. Os subprodutos
da combustão representam a maior parte dos rejeitos
sólidos emitidos por nossas usinas termelétricas.
Além disso, a cada ano, mais de 115 mil toneladas
de cinzas de bagaço são devolvidas ao campo por
espalhamento, em conformidade com os regulamentos
locais. Essa prática é reconhecida na França pela
Agência Nacional de Segurança Sanitária e de
Alimentação para melhorar as propriedades físicoquímicas dos solos, evitando a adição de insumos.

Turbina de combustão – Saint-Pierre, Ilha da Reunião

Aumentar a participação de
energias renováveis no mundo

Essa reflexão se aprofunda em 2019 na perspectiva
de conversão de nossas usinas nos departamentos
ultramarinos franceses graças à colaboração com um
laboratório de pesquisa e desenvolvimento da INSA
Toulouse. Juntos, realizamos testes para a reutilização
de cinzas de madeira e de bagaço como matéria-prima
substituta para o setor de construção e obras públicas.

A Albioma desenvolveu muito cedo suas
atividades no exterior, concentrando-se em
territórios com crescentes necessidades de
energia e fontes de biomassa para valorizar.
O Grupo se estabeleceu na Ilha Maurício e depois passou
a controlar com sucesso várias usinas termelétricas no
Brasil. De fato, o valor agregado da Albioma também se
baseia nas proposições de melhoria do desempenho
operacional dos processos açucareiros para consumir
menos energia e diminuir a frequência das panes.
Além disso, a Albioma põe em prática nos
departamentos ultramarinos franceses o
desenvolvimento de uma nova indústria promissora.
Trata-se da valorização energética dos combustíveis
sólidos de recuperação, resíduos finais de nossas
lixeiras após triagem e separação de frações
recicláveis. Esse esforço é uma alternativa eficaz a
todos os aterros e à implantação de indústrias de
reciclagem em resposta ao desafio do tratamento
de resíduos nos territórios insulares.

Parceria com o PV-Cycle para a gestão de nosso ponto de coleta voluntário de painéis
solares usados de indivíduos e empresas

Economia responsável
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Economia
responsável
Nossa responsabilidade como produtora
de energia é fornecer um serviço sem
comprometer os recursos para as gerações
futuras, promovendo a coesão social.

Monitorar e conscientizar
para melhor preservar

Nossa parceria com a Fondation pour la Recherche sur
la Biodiversité dentro de um clube de ação dedicado aos
departamentos ultramarinos franceses permitiu surgir,
em 2019, um projeto científico comum a diferentes partes
interessada — Escritório Francês da Biodiversidade, UICN,
CNRS, etc., que será implantado em 2020. Este projeto
tem o objetivo de realizar um mapeamento de pressões
conforme definido pelo IPBES, e de sua intensidade na
biodiversidade em cada território ultramarino francês.

Como apenas administramos bem aquilo
que mensuramos, reforçamos em 2019 nosso
envolvimento junto a parceiros em iniciativas que
têm como objetivo inventariar, medir e analisar
desafios ligados à preservação da biodiversidade
nos territórios em que estamos estabelecidos.
Em especial, demos nosso apoio à conferência
internacional Sarg’expo, ocorrida em 2019 em Guadalupe,
organizada pela Região em colaboração com o
ministério francês dos departamentos ultramarinos.
Esta conferência faz parte de um programa global
caribenho de combate às algas chamadas sargaço,
responsáveis pela eutrofização do ambiente marinho.

Conscientização dos professores do ensino médio sobre a transição energética
através da descoberta de nossas atividades, em parceria com a fundação CGénial

Através do mecenato das associações
Crazy Bee, na Ilha da Reunião, e Scea
O Miel, em Guadalupe, ajudamos a
tornar a apicultura sustentável ao
patrocinar a instalação de colmeias. A
parceria no Caribe também nos permite inovar ao integrar a biomonitorização de nossos impactos no meio
ambiente por intermédio das abelhas.

Conscientização dos funcionários sobre os desafios das mudanças climáticas e do impacto na biodiversidade graças ao mural climático.

Economia responsável
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Garantir a rastreabilidade e a
durabilidade dos suprimentos
Nos departamentos ultramarinos franceses,
com o exemplo de Galion 2, complementamos
o suprimento de bagaço como prioridade
através da valorização das reservas de
biomassa local e sem conflito de uso.

No caso de importações complementares de pellets
de madeira, aplicamos um sistema exigente de
rastreabilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde
a coleta de resíduos de madeira até à expedição aos
portos de descarga nos departamentos ultramarinos
franceses. Esse sistema nos dá as garantias necessárias
para cumprir os regulamentos de madeira da União
Europeia, principalmente quanto à origem de nossos
suprimentos. Além deste desafio, sistematizamos o
recurso a fornecedores que possuam certificações
conforme os padrões FSC®, PEFC™ e SBP.

Apresentação das primeiras fases de teste do setor de energia da madeira na Ilha da
Reunião como parte da semana europeia do Desenvolvimento Sustentável ao lado do
ONF (Escritório Nacional de Florestas, na sigla em francês).

Contribuir para o
dinamismo dos territórios
Nossas atividades são um elo de uma cadeia mais
ampla que perpetua, ou mesmo aumenta, o valor
agregado nas regiões em que estamos estabelecidos.
Ao valorizar energeticamente o bagaço, contribuímos
há mais de 25 anos para manter o setor da canade-açúcar que faz parte do patrimônio histórico
dos departamentos ultramarinos franceses.
Mais recentemente, nossas obras de renovação de
tratamento de emissões gasosas, realizadas em nossas
3 usinas mais antigas nos departamentos ultramarinos
franceses, exigiram muitas competências locais. No
futuro, a conversão de nossas unidades para biomassa
contribuirá para este dinamismo ao criar principalmente
novos setores de coleta e preparação de biomassas locais.

O envolvimento da Albioma se concretizou com a participação do CEO da empresa na cúpula «Choose La
Réunion», que contou com a presença do Presidente
da França. Esse evento tinha o objetivo de reafirmar o
lugar da Ilha no coração do eixo Indo-Pacífico na presença de autoridades eleitas, líderes empresariais e
investidores vindos da Ásia e da África.

Governança
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Governança
O Conselho de Administração
Competências complementares
a serviço da estratégia
A composição do Conselho de Administração
é a expressão de um equilíbrio buscado entre
competências (industriais, técnicas, financeiras,
científicas, gerenciais, ligadas ao desenvolvimento
sustentável, aos recursos humanos, etc.),
experiência, idade (média de 56 anos em 2019)
e gênero dos Administradores (3 mulheres entre
8 Administradores em 2019) que permite a este
órgão-chave exercer da maneira mais eficaz possível
suas funções de controle e de administração,
a serviço da estratégia por ele aprovada e
definida, em conjunto com a Direção Geral.

Indicadores:

Pontos fortes da
governança da Albioma
Um alto nível de independência
O Conselho de Administração é composto por 75%
de administradores independentes, de acordo com os
critérios estabelecidos no código AFEP-MEDEF. Esse alto
nível de independência do Conselho de Administração
da Albioma é um fator fundamental no exercício de
suas atividades para controlar as ações da Direção Geral
no interesse da Empresa e de todos os acionistas.

Administradores comprometidos
A alta taxa de participação dos Administradores nas
reuniões do Conselho de Administração (95% em 2019)
reflete o envolvimento de cada um deles nos trabalhos
do Conselho de Administração. Estes são particularmente
apoiados (9 reuniões do Conselho de Administração
e 12 reuniões de comitês especializados em 2019); o
Conselho garante regularmente que cada Administrador
dedique o tempo necessário às suas funções.

75%

9

de independência

reuniões do Conselho

Administrador de Referência

3/8

95%

administradoras

taxa de presença

56 anos

12

média de idade

reuniões
dos Comitês
especializados.
Comités spécialisés

Responsável pelo bom funcionamento dos órgãos
de governança e do equilíbrio dos poderes,
a função do Administrador de Referência foi
criada em 2016, e fortalecida significativamente
durante a reunião das funções de Presidente do
Conselho de Administração e do CEO em 2019.

Galpão de bagaço da usina de Moule – Guadalupe

Governança
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Governança da RSE
Um comitê dedicado do Conselho de Administração
— o Comitê de Responsabilidade Social Empresarial
(RSE) — está instalado há vários anos na Albioma. É
consultado antes das deliberações do Conselho de
Administração em todos os assuntos relacionados à
avaliação de desempenho extrafinanceiro, bem como
para examinar questões estratégicas do ponto de
vista do desenvolvimento sustentável. De maneira
mais geral, garante que a política ambiental, social e
empresarial, ratificada pelo roteiro de RSE 2018-2023,
esteja alinhada com os atuais desafios da sociedade
e que essas políticas sejam acompanhadas por
programas de implantação que deem frutos.
De acordo com o Comitê de Nomeações,
Remuneração e Governança, o Comitê de RSE
define, com base no progresso do roteiro, objetivos
de desempenho extrafinanceiro atribuídos aos
dirigentes mandatários sociais executivos com o
objetivo de determinar sua remuneração variável.

Em 2019, os objetivos quantitativos visavam à melhoria
do desempenho em saúde e segurança no trabalho
com uma redução no número de acidentes e de sua
gravidade, bem como a melhoria da classificação Vigeo
Eiris em comparação com a obtida no ano de 2017.
O aumento do percentual de energias renováveis
na matriz do Grupo também é um dos critérios que
permitem a alocação de ações de desempenho.
Para orientar, conduzir e coordenar todas as ações
realizadas no âmbito do roteiro de RSE, a Albioma criou
um Departamento de RSE e Meio Ambiente em 2017.
Este último conta com uma equipe de 3 pessoas na
sede, e de representantes locais, principalmente
gerentes de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente.
De maneira mais geral, todos os funcionários são
convidados a se envolver na implantação deste roteiro.

Desempenho de RSE
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Um sólido
desempenho de RSE
Em uma abordagem de melhoria contínua,
a Albioma decidiu submeter a avaliação
de seu desempenho extrafinanceiro (ou ESG)
a agência de classificação terceiras.
Os resultados obtidos em 2019 confirmam
que nossa abordagem está no caminho certo.

Indicadores:
59/100
de desempenho ESG

Top 20
do setor IEG na Europa

Avaliação Vigeo Eiris
Dois anos após a validação do nosso roteiro de
RSE, a melhoria acentuada em nosso desempenho
extrafinanceiro foi reconhecida com um ganho de
9 pontos em nossa avaliação Vigeo Eiris. Com uma
nota de 59 em 100, a Albioma está no Top 20 do setor
de indústrias de energia elétrica e gás na Europa.
Nossos pontos fortes estão relacionados aos campos
de meio ambiente e governança. Observou-se
progresso nas áreas de saúde e segurança no trabalho,
biodiversidade, diálogo social e combate à corrupção.

Índice Gaïa
O Índice Gaïa avalia o desempenho
ESG de pequenas e médias empresas
listadas na bolsa de valores de Paris.
Desde 2016, Albioma foi incluída nesse
índice entre um painel de 230 empresas.

Os pontos fortes identificados pela
organização independente Vigeo Eiris
estão resumidos na tabela abaixo:
AMBIENTAL

››Compromissos visíveis e ambiciosos
com uma matriz de mais de 67% de
energia renovável e uma trajetória
definida para atingir 80% até 2023
››Um sistema de gerenciamento
QSA ISO 14 001 para nossas
atividades, representando 60%
do faturamento bruto do Grupo
››O projeto de investimento na
renovação de nossos sistemas de
tratamentos de efluentes gasosos

EMPRESARIAL

GOVERNANÇA

››Um Plano Diretor de Segurança
que integra nossos terceirizados

››Parcela de 75% de Administradores
Independentes

››Uma gestão de competências
e de carreiras com progressos
muito satisfatórios

››Constituição de um Comitê de
RSE e sua missão de avaliação
do progresso da empresa

››Aumento gradual da participação
de mulheres nos recrutamentos

››Uma política de remuneração
transparente que integra objetivos
de desempenho extrafinanceiro
a curto e longo prazo

››A entrada em vigor de nossa
Política de ética, que formaliza
os compromissos do Grupo na
luta contra as discriminações
no combate à corrupção

Indicadores
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Indicadores
CONTRIBUIÇÃO PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

ENERGIA RENOVÁVEL

UNIDADE

Percentual de produção de
energia de origem renovável

%

2019

2018

67

62*

2019

2018

3

2

2017 ABRANGÊNCIA
Consolidação global
53 de todas as empresas
(excluindo a Ilha Maurício)

UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS

EFICÁCIA

UNIDADE

Quantidade de Biomassa enriquecida

em milhões
de toneladas

2017 ABRANGÊNCIA

Exportação de kWh por tonelada
de cana-de-açúcar

kWh/tonelada
de cana

129

128

122 Biomassa Térmica

Disponibilidade

%

88

87

Térmica,
91 Biomassa
excluindo Brasil

Intensidade em água da energia produzida

litro/kWh

1,8

2,2

2,3 Grupo

2,0 Grupo

CONTROLE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

PRODUÇÃO DE BIOENERGIA E AMBIENTE

UNIDADE

2019

2018

Intensidade de CO2 da energia produzida

gCO2/kWh

443

557

2017 ABRANGÊNCIA
540 Grupo

Quantidade de subprodutos de
combustão gerados (carvão e bagaço)

milhares de
toneladas

453

406

467 Biomassa Térmica

SOCIAL E EMPRESARIAL

SEGURANÇA

UNIDADE

2019

2018

Número de acidentes de trabalho

#

10

14

2017 ABRANGÊNCIA
26 Grupo

Taxa de frequência de acidentes de trabalho

#

7,8

11,7

22,2 Grupo

Taxa de gravidade de acidentes de trabalho

#

EMPRESARIAL

UNITÉ

Efetivo do Grupo

0,21

0,38

2019

2018

0,87 Grupo

#

746

674

651 Grupo

Efetivo do Grupo excluindo Ilha Maurício

#

567

500

Consolidação global
480 de todas as empresas
(excluindo a Ilha Maurício)

2017 ABRANGÊNCIA

Número de horas de formação por funcionário

h/ano/funcionário

30

26

55 Grupo

Percentagem de estagiários,
voluntários e aprendizes

%

5,7

4,0

4,2 Grupo

Percentagem de mulheres no
quadro de pessoal

%

15

14

SOCIAL

UNIDADE

2019

2018

2017 ABRANGÊNCIA

Número de domicílios abastecidos
com energia elétrica

milhares de
domicílios

1.242

1.054

1 118 Grupo

14 Grupo

* Pro forma de todo ano para Albioma Solaire France (antiga Eneco) e Albioma Esplanada (Jalles Machado) e excluindo Methaneo, vendida em 2018.

Encontre todas as nossas publicações em www.albioma.com
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a energia!

