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Este é um ano especial para o Grupo Sabará, pois
completaremos 65 anos de história e, em um momento de
reflexão, vemos diversas situações de batalhas, conquistas
e alegrias. Somos uma empresa familiar que nasceu das
mãos de nosso pai, Ubirajara Sabará, com o objetivo de
distribuir produtos químicos. Atualmente nos encontramos
diversificados, firmes e líderes nos mercados em que
atuamos, na busca contínua por um desenvolvimento
sustentável que agregue valor não só para nossos principais
stakeholders – parceiros comerciais e colaboradores –,
como para a sociedade e nosso querido e único planeta.
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No último relatório da Sabará, lançado em 2016,
mencionamos a busca por uma composição que permitisse
o contínuo crescimento e a evolução de nossas atividades.
Hoje, em 2021, por ocasião do lançamento de nosso
sexto Relatório de Sustentabilidade, a despeito de todos
os percalços pandêmicos pelos quais todos tivemos que
passar, podemos atestar que o planejamento e os esforços
realizados têm frutificado – e muito – em todas as nossas
unidades de negócio.

A começar pela Sabará Químicos e Ingredientes,
com seus produtos e soluções inovadoras para o tratamento
de água. A empresa atuou prontamente no auxílio à
sociedade civil para o combate à pandemia de Covid-19,
inclusive com ações em parceria com nossos clientes.
A Concepta Ingredients continua a conectar a
sociobiodiversidade aos consumidores globais com
a oferta de ingredientes que valorizam a nossa
biodiversidade. Nesse portfólio, merecem destaque
desde os seus tradicionais corantes e açúcares até sua
recém-lançada linha “Plant Based” de ingredientes
orgânicos saudáveis e inovadores.
Nossa controlada Beraca Ingredientes Naturais
vem dando um show de inovação ao apresentar, por
exemplo, o Beracare CBA, um blend balanceado de
compostos de frutas, resinas e castanhas de origem
amazônica, como uma alternativa legal e segura ao
óleo de canabidiol para uso cosmético.
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Para nós, sustentabilidade é uma
premissa de negócios, e não apenas
uma abordagem de gestão
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A BioE, por sua vez, mostrou também inovação e
pioneirismo com a inauguração da nossa planta de clorito
de sódio em Santa Bárbara d’Oeste (SP), a única desse tipo
na América Latina e pensada, desde a sua concepção,
para ser 100% sustentável. Parte dos recursos para esse
grande feito foi obtida com a primeira emissão de Green
Bonds do setor químico latino-americano, em 2019.
Temos orgulho de dizer que estamos entre os
pioneiros no trabalho com a sustentabilidade dentro
do Brasil. Desde 2007 somos signatários do Pacto Global,
da Organizações das Nações Unidas (ONU), e utilizamos
essas diretrizes como importante alavanca na busca
pelos melhores padrões e melhorias em nossa agenda
sustentável. Para nós, sustentabilidade é uma premissa de
negócios, e não apenas uma abordagem de gestão.
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Enfim, sabemos que não existe perfeição na jornada pela
sustentabilidade. A intenção deste relatório é compartilhar
de forma transparente esse caminho que temos percorrido,
apontar de maneira clara a direção para a qual
caminhamos e pontuar nossos erros, dificuldades, acertos
e conquistas. Nosso intuito é continuamente fazer parte de
uma cadeia global virtuosa em prol do desenvolvimento
sustentável, gerando propósito e buscando entregar
sempre algo mais positivo para nossas futuras gerações.
Esperamos que tenham uma boa leitura.
Marco Antônio Matiolli Sabará e
Ulisses Matiolli Sabará
Sócios-Presidentes do Grupo Sabará

Há mais de 20 anos, enfrentamos o desafio de trabalhar
com produtos não madeireiros do bioma Amazônia,
consolidando, atualmente, negócios em mais de 40
países. Valorizamos a biodiversidade brasileira no portfólio
da Concepta e da Beraca. Nos negócios químicos,
atendemos principalmente atividades de tratamento de
água, contribuindo para a disponibilização de água de
qualidade tanto no saneamento de municípios quanto em
atividades industriais.
Em 2020, também fomos pioneiros no país ao nos tornar
a primeira empresa brasileira a ter metas de emissões
de gases de efeito estufa (GEE) baseadas na ciência,
reconhecidas pelo Science Based Targets Initiative (SBTi).
Isso significa que nossa ambição de reduzir 30% de nossas
emissões absolutas de GEE até 2030 está cientificamente
alinhada ao propósito global de evitar o aquecimento da
temperatura média do planeta em até 2 ºC.
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