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As Fazendas Bartira detêm e operam terras agrícolas no Brasil há quase 30 anos. Em
1982, adquiriu sua primeira propriedade agrícola e passou a década seguinte
modernizando suas operações, aumentando o tamanho do rebanho e melhorando a
qualidade do pasto, da reprodução, da genética, dos equipamentos e da equipe
gerencial. Depois de estabelecer uma operação de pecuária de primeira linha sob o
nome Bartira, começamos a focar na expansão das nossas operações. 

Possuímos 150.000 hectares de terra localizados em 4 estados brasileiros na região do
Cerrado. As fazendas são extremamente bem localizadas no que diz respeito ao clima,
infraestrutura e logística. Os ativos são usados para uma variedade de operações,
incluindo produção de cana-de-açúcar, produção de grãos, pecuária e produção de
borracha natural. Nos últimos anos, aumentamos nosso portfólio por meio da aquisição
de quase 100.000 hectares de terras agrícolas. Estamos expandindo nossos ativos no
setor de agropecuária no Brasil porque acreditamos que essas propriedades oferecem
características de investimento fortemente atraentes, tais como: 

Excelentes índices de produtividade
Boas condições climáticas e de logística
Capacidade de produção de cana-de-açúcar e grãos
Preços atrativos

Os investimentos em produtividade e em novas tecnologias impulsionam nossas
operações e contribuem para maximizar os benefícios dessas características. Essa
estratégia já começou a gerar resultados, visto que nossa experiência e
reconhecimento no setor atraíram uma empresa de energia renovável para construir
uma das maiores usinas de açúcar e álcool do mundo, próxima de nossas propriedades.

Enquanto expandimos nossas operações, permanecemos cientes de que o meio
ambiente é fundamental para nossa existência, e que nosso trabalho e a comunidade
onde operamos dependem de seu bem-estar. Como consequência dessa visão, nos
dedicamos à gestão responsável dos impactos sociais e ambientais que causamos por
meio, por exemplo, da comunicação aberta com acionistas, de políticas trabalhistas
justas e da conservação do meio ambiente e de regiões ribeirinhas.
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