Relatório de Gestão e Sustentabilidade
Safras 2010/2011 e 2011/2012

Nota introdutória
Este Relatório de Gestão e Sustentabilidade traz a demonstração dos principais avanços na governança,
na estratégia e no desempenho da Companhia no último triênio, referente aos mandatos do Conselho
de Administração e da Diretoria Executiva, bem como a apresentação dos indicadores de desempenho
de sustentabilidade, em conformidade com as diretrizes e os critérios do Global Reporting Initiative
G3, no período de abril de 2010 a março de 2012. Esta edição dá sequência ao primeiro relatório
publicado, agora sob o crivo da verificação externa (nível B+), com o selo da auditoria BVC.
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Mensagens
A Copersucar está pronta para responder aos desafios do presente e
continuar crescendo, com excelência operacional, competitividade,
rentabilidade e sustentabilidade. São os pilares econômico, social e ambiental
que dão suporte aos resultados alcançados e às projeções futuras.

Avanços da governança
[1.1, 1.2]
Ao apresentar ao mercado e à sociedade o seu segundo Relatório de Gestão e Sustentabilidade, agora com o crivo da verificação externa de seus indicadores e formas de gestão, a Copersucar reafirma
o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da Companhia e do setor sucroenergético
brasileiro. Reitera também a sua convicção de que,
apesar das dificuldades conjunturais enfrentadas
nas últimas safras, a indústria da cana-de-açúcar
aproxima-se de novo ciclo virtuoso, com a geração
de valor para toda a cadeia produtiva e relevantes
ganhos ambientais e sociais.
As razões para esse otimismo residem na qualidade
dos resultados apresentados pela própria Copersucar,
bem como na análise do cenário futuro que se apresenta, fundamentado em um robusto programa de
investimentos e de recuperação da competitividade,
com a superação de fatores conjunturais adversos.
Acreditamos no espírito expansionista e empreendedor que guia o setor sucroenergético no Brasil.
Somos o país com melhor capacidade produtiva e
margem de expansão, detentor de recursos naturais
e amplo conhecedor da tecnologia, o que nos dá
condições para otimizar ainda mais a exploração da
cana-de-açúcar como fonte de alimento e energia
limpa e renovável para o planeta.
Premissa para qualquer expansão, a demanda tanto por açúcar quanto por etanol tem crescimento
contínuo. Além dos benefícios ambientais da utilização do etanol, a cultura da cana-de-açúcar conta
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com grande potencial de expansão de sua produtividade, não só a partir de ganhos nos processos
agrícola, industrial e logístico, mas, sobretudo, com
a introdução de inovações tecnológicas disruptivas,
como novas variedades da planta e a produção de
etanol de segunda geração.
É nesse contexto que a Copersucar se apresenta
como um player diferenciado no setor sucroenergético, pronta para responder aos desafios do presente e continuar crescendo. Ela tem conseguido
isso com excelência operacional na integração logística da cadeia de valor, competitividade nos mercados, rentabilidade nos resultados e sustentabilidade na harmonização dos pilares econômico, social
e ambiental, que dão suporte às conquistas do presente e às projeções futuras.
Ao longo do último triênio, aprimoramos nosso
modelo de governança corporativa. Nesse sentido,
fortalecemos os instrumentos de gestão em consonância com as exigências da legislação pertinente às Sociedades Anônimas e as melhores práticas
do mercado, tendo em vista a perspectiva de listagem da Companhia no Novo Mercado da
BM&FBovespa. Diante das circunstâncias desfavoráveis do mercado financeiro global, precipitadas
a partir de julho de 2011, o projeto de abertura do
capital da empresa foi postergado, com a preservação dos avanços incorporados ao modelo de
gestão. Algumas das principais mudanças foram a
inserção de conselheiros independentes na composição do Conselho de Administração e a elaboração de reportes trimestrais sobre o desempenho
econômico-financeiro, ainda que eles não sejam
divulgados ao mercado.
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Amparado pelo avançado nível de governança corporativa e pela clareza do direcionamento estratégico, estabelecido pelos acionistas e posto em marcha pela diretoria executiva, o modelo único de
negócio da Copersucar nos permitiu alcançar um
desempenho favorável diante das condições adversas do mercado e estabelecer como meta a liderança mundial no setor sucroenergético, com crescimento acima dos principais indicadores do setor. Os
resultados obtidos nas últimas safras e apresentados neste relatório comprovam a assertividade de
nosso modelo, que preza escala e competitividade.
A estrutura da Companhia confere eficiência logística, enquanto as Unidades Produtoras Sócias dão
regularidade ao atendimento da demanda mundial
por açúcar e etanol. Com a parceria de 50 usinas
originadas (não sócias), conseguimos aumentar ainda mais o volume de produtos para atender às necessidades dos clientes, configurando o que chamamos de “consolidação da oferta”.
Em sua atuação como comercializadora, a Copersucar definiu como sua principal missão o engajamento contínuo das Unidades Produtoras Sócias. O
objetivo é fomentar a evolução de cada uma delas
em boas práticas socioambientais e gerenciamento
de seus impactos. Desde que iniciamos o trabalho,
já percebemos resultados significativos, especialmente em relação aos temas de emissões de gases
de efeito estufa (GEE), recursos hídricos e biodiversidade, definidos como prioritários. A obtenção do
certificado BonsucroTM (Better Sugar Cane Initiative) por cinco das 48 Unidades Produtoras Sócias é
outro importante destaque do engajamento. A certificação BonsucroTM analisa boas práticas sociais e
ambientais na cadeia de produção e é exigido pelo
mercado internacional. Essa relevante conquista
soma-se à aprovação anterior de 39 Usinas Sócias
no registro do Renewable Fuel Standard (RFS2), padrão norte-americano de exigências ambientais
para a importação de etanol, e também no registro
do California Air Resources Board (CARB) que exige

a adequação dos produtos ao Low Carbon Fuel
Standard (LCFS).
Reafirmamos, assim, nossa visão de que a sustentabilidade é uma premissa para a perenidade do
negócio, como fator de geração de valor ao longo
de toda a cadeia, das usinas aos clientes finais.
Com um portfólio que, a rigor, segue padrões estabelecidos mundialmente e não se diferencia dos
demais competidores nos mercados de commodities
em que atua, a Copersucar prima pela qualidade do
relacionamento que mantém com os seus diversos
públicos de interesse, o que constitui fator decisivo
para o estabelecimento de vínculos duradouros. A
fim de agregar valor a essas relações e alcançar a
ambição estratégica de liderança mundial na comercialização de açúcar e etanol, a Companhia vem
investindo vigorosamente em escala, eficiência e
atuação responsável, contribuindo para que o Brasil continue exercendo seu protagonismo no setor
sucroenergético mundial.
Essa trajetória de sucesso não teria sido possível
sem a confiança e o apoio dos acionistas, o trabalho
integrado junto às Usinas Sócias, a dedicação e o
empenho dos funcionários e a proximidade com os
clientes. Agradecemos, assim, a todos os públicos
que se relacionam com os negócios da Copersucar
e reiteramos a nossa firme convicção no futuro promissor que temos pela frente.

Luís Roberto Pogetti
Presidente do Conselho de Administração

Copersucar S.A.
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Com desempenho econômico positivo, confirmamos a assertividade de nosso
modelo de negócios, baseado no equilíbrio na cadeia, e buscamos
acompanhar o mercado para identificar novas oportunidades de atuação e
manter o crescimento com rentabilidade. [1.1, 1.2, 2.7]

Resultados e perspectivas
Nas safras 2010/2011 e 2011/2012, o setor sucroenergético brasileiro atravessou um processo de
acomodação, com a retração no volume de investimentos, depois de anos de grande aporte financeiro, e quebras de safra causadas por variações climáticas, que penalizaram fortemente o desempenho
agrícola. Contudo, a demanda potencial não parou
de crescer, especialmente no mercado de etanol,
por causa do aumento da frota de automóveis flex
fluel e do crescente reconhecimento do biocombustível por sua contribuição ao meio ambiente.
As perspectivas para as próximas safras, porém,
são positivas para o país. Está prevista a retomada
do crescimento, com nova rodada de investimentos,
renovação dos canaviais e perspectiva de aumento
da produtividade por hectare. Para atender à demanda crescente do mercado, o Brasil deve dobrar
a produção.
Na Copersucar, muitas das Usinas Sócias já estão
modernizando e expandindo suas unidades agrícolas e industriais. Atualmente, nossa participação no
mercado nacional é de 22%, e pretendemos atingir
30% na região Centro-Sul até 2015. Com visão de
longo prazo, buscamos nos antecipar às demandas
e tendências dos mercados e nos adaptar às exigências dos diferentes países em que atuamos.
A distribuição dos produtos, com eficiência e qualidade, é o principal foco de investimentos da Companhia. Do total de R$ 2 bilhões programados, a
Copersucar aportou mais de R$ 300 milhões em
logística nas últimas duas safras, favorecendo a sua
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competitividade e acrescentando valor à cadeia
produtiva. No período, colocamos em operação o
Terminal Multimodal de Ribeirão Preto, iniciamos a
ampliação do Terminal Açucareiro Copersucar
(TAC), em Santos, e formalizamos a participação na
empresa Logum, responsável pela construção do
etanolduto com capacidade para escoar mais de 20
bilhões de litros de etanol do interior paulista ao
litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O ciclo de
investimentos se estenderá até 2015.
Os dois últimos anos foram de bons resultados econômicos e operacionais para a Copersucar, apesar
da quebra de safra que marcou o último período.
Nas duas últimas safras, a Companhia ampliou a sua
oferta em 28% (em termos de moagem de cana
equivalente). Encerramos 2011/2012 com 7,0 milhões
de toneladas de açúcar e 3,7 bilhões de litros de
etanol comercializados. Fomos responsáveis pela
negociação de 24% da produção total de açúcar no
país. [2.8] No mercado de etanol, comercializamos
o equivalente a 18% da produção brasileira. Encerramos a safra 2011/2012 com uma receita líquida de
R$ 11,2 bilhões, o que corresponde a um crescimento acumulado de 35% sobre o período anterior e
três vezes o faturamento obtido na safra 2009/2010.
Atribuímos os resultados ao nosso modelo diferenciado de negócio, que equilibra eficiência produtiva
e escala. Com 48 Unidades Produtoras Sócias, estamos integrados à produção, o que nos permite
negociar produtos antecipadamente. Hoje, 80% das
vendas são realizadas dessa forma, por meio de
contratos de curto, médio e longo prazos. A parceria com cerca de 50 usinas originadas aumenta
ainda mais o volume de produtos, o que, somado à
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nossa estrutura logística, assegura o atendimento
às demandas dos clientes no Brasil e no mundo, a
rentabilidade do negócio e o incremento na participação de mercado.
Temos aumentado nossa presença em regiões estratégicas e com consumo crescente de açúcar,
como a Ásia e o Oriente Médio. Também temos intensificado as relações com parceiros comerciais
nos Estados Unidos, especialmente após a abertura
do mercado norte-americano para o etanol brasileiro, considerado, pela Agência de Proteção Ambiental do país (Environmental Protection Agency –
EPA), um combustível avançado e com o menor
índice de emissão de gases de efeito estufa (GEE).
O fim da barreira tarifária abre novas perspectivas
para a indústria brasileira, com impacto significativo no longo prazo, uma vez que os Estados Unidos
possuem metas de utilização de combustíveis avançadas e um mercado consumidor duas vezes maior
do que o do Brasil.

delo de negócios equilibrado, inovador e com visão
de futuro.
Por todas essas conquistas, agradecemos a confiança dos acionistas e dos clientes, o empenho e dedicação dos nossos funcionários e fornecedores, e
reafirmamos o compromisso com os objetivos estratégicos de crescimento contínuo e sustentável para
a Copersucar e todos os elos de sua cadeia de valor.

Paulo Roberto de Souza
Diretor Presidente

Da mesma forma, o reconhecimento dos altos padrões de sustentabilidade, obtido com o certificado
Bonsucro™, consolida a relevância da Copersucar
como player global e valoriza a sua atuação sustentável ao longo de toda a cadeia produtiva.
Para a safra 2012/2013, a perspectiva é de recuperação no preço das commodities e redução da diferença de rentabilidade entre açúcar e etanol. Em
relação às usinas, o desafio é aumentar a produtividade e reduzir os custos, com a garantia de padrões crescentes de sustentabilidade em todas as
operações. Para a Copersucar, é manter a distribuição justa das margens de lucro para cada elo da
cadeia, engajar cada vez mais as Unidades Produtoras Sócias nos princípios de sustentabilidade,
consolidar o relacionamento de longo prazo com os
clientes e continuar investindo na equipe e compartilhando nossa visão estratégica – a de manter a
elevada taxa de crescimento, por meio de um mo-

Copersucar S.A.
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Relato e materialidade
Reflexo dos avanços em gestão da sustentabilidade, a Companhia apresenta
seu segundo relatório, a partir da identificação de temas relevantes para
seus stakeholders e com nível B+ de aplicação GRI. O estudo da materialidade
e o engajamento de stakeholders também foram aperfeiçoados.

2.1. Evolução no processo
de relato
Assumido como compromisso no Relatório de Sustentabilidade 2009/2010, o segundo Relatório de Sustentabilidade da Copersucar aborda o desempenho
econômico, social e ambiental da Copersucar S.A. e
das Unidades Produtoras Sócias no período de 1º de
abril de 2010 a 31 de março de 2012 – safras 2010/2011
e 2011/2012. De periodicidade bienal, o documento faz
parte de um processo de melhoria contínua, que inclui
a implantação de um sistema informatizado para a
coleta de informações entre todas as unidades envolvidas: Copersucar, TAC e Usinas Produtoras Sócias.
[3.1, 3.2 3.3, 3.5] Para o próximo período de relato,
serão incluídos os terminais logísticos de São José do
Rio Preto, Ribeirão Preto e Guarujá.

O documento foi elaborado de acordo com a metodologia da Global Reporting Initiative (GRI) e segue
as diretrizes da G3, tendo passado pelo Exame do
Nível de Aplicação pela GRI e alcançado o nível B+.
Outro objetivo apontado no relatório anterior e
cumprido neste ciclo é a verificação externa, realizada pela empresa Bureau Veritas Certification
(BVC). [3.5, 3.13]
Para evoluir também na comunicação, o documento foi desenvolvido com base em um estudo de materialidade, que resultou no conjunto dos 17 temas
mais relevantes a serem abordados. Agrupados em
oito capítulos, eles guiam a estrutura do relatório e
foram utilizados na seleção de 65 indicadores GRI,
respondidos pela Copersucar / TAC (C) e pelas Unidades Sócias (U). [3.5]

Relação das 48 Unidades Produtoras Sócias
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Aralco

Cocal II - Narandiba

Jacarezinho

Santo Antônio

Aralco – Alcoazul

Da Pedra

José Bonifácio

São Francisco

Aralco – Figueira

Decal – Rio Verde

Lins

São José da Estiva

Aralco – Generalco

Destilaria Santa Inês

Melhoramentos

São Luiz S.A.

Batatais

Ferrari

Monções

São Manoel

Buriti

Furlan – Avaré

Nossa Sra. Aparecida

Uberaba

Caçu

Furlan – Santa Bárbara

Pioneiros

Umoe Bioenergy II

Catanduva

Iacanga

Pitangueiras

Viralcool I – Pitangueiras

Cerradão

Ibirá

Santa Adélia – Jaboticabal

Viralcool II – Castilho

Clealco – Clementina

Ipê

Santa Adélia – Pereira Barreto

Zilor – Barra Grande

Clealco – Queiroz

Ipiranga – Descalvado

Santa Lúcia

Zilor – Quatá

Cocal I – Paraguaçu Paulista

Ipiranga – Mococa

Santa Maria

Zilor – São José
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A adesão das usinas ao sistema de monitoramento dos indicadores e de reporte dos resultados é
voluntária e fruto de um trabalho de engajamento
da Copersucar junto a suas Usinas Sócias. Em relação ao relatório anterior, o número de Unidades
Sócias aumentou de 39 (safra 2010/2011) para 48
(safra 2011/2012). Participaram da coleta e consolidação dos dados 35 usinas, na safra 2010/2011, e
45 usinas, na safra 2011/2012. As usinas que não
participaram no período se preparam para a implementação de procedimentos destinados à coleta e à consolidação dos indicadores para as próximas safras.
Quanto aos indicadores da Copersucar (C), cobrem
as operações do escritório administrativo, no município de São Paulo, e do Terminal Açucareiro
Copersucar (TAC), em Santos (SP). Os itens de perfil GRI são respondidos somente pela Copersucar.
[3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11]

2.2. Construção da matriz
de materialidade
Entre outubro e novembro de 2010, a Copersucar
realizou o seu segundo processo de engajamento de
stakeholders e de estudo de materialidade. Além do
público interno e das Unidades Produtoras Sócias,
consultados para a elaboração do primeiro relatório
GRI, em 2008, na atual edição também foram envolvidos fornecedores de logística, entidades de classe,
clientes nacionais e internacionais, organizações não
governamentais (ONGs), imprensa e instituições financeiras. Ao todo, foram realizadas entrevistas
presenciais e por telefone com 68 pessoas, que também responderam um teste de materialidade por
e-mail. Para as Unidades Sócias, foi realizado um
painel em Ribeirão Preto (SP). [3.5, 4.14, 4.16]
Coordenado por uma consultoria especializada, o trabalho foi concluído com o cruzamento dos dados e a

Encontro do grupo técnico de sustentabilidade das usinas (novembro/2011)

Copersucar S.A.
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Nível de importância para as partes interessadas

Matriz de materialidade

17

06
07 01
08
31
02
09
03
24 16 15 10
11
30 25
14
12
13
04
41 33
19
46 42 34 2926 18
05
28 22 23 21 20
45
40
4339 35 27
32

48

47

49

38
37

36

44

50

Nível de importância para a empresa

Temas relevantes para os stakeholders e a Copersucar [4.17]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

14

Trabalho forçado/análogo ao escravo
Redução das emissões de gases de efeito estufa
Trabalho infantil
Suborno, fraude e corrupção
Qualidade dos produtos
Trabalho forçado/análogo ao escravo em fornecedores
Trabalho infantil em fornecedores
Riscos e acidentes de trabalho
Uso racional de água
Governança corporativa
Impactos das mudanças climáticas para a agricultura
Transparência na divulgação de resultados
Prática de queimadas
Código de conduta
Conservação do solo e recursos hídricos
Qualificação de fornecedores
Conservação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) / matas ciliares
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Encontro de transportadoras rodoviárias da Copersucar (setembro/2011)

criação de uma nova matriz de materialidade da empresa, contendo os temas mais relevantes para ser
gerenciados e reportados pela Companhia e que envolvem toda a cadeia de valor. A frequência de engajamento dos stakeholders será a cada dois anos, desde que
sua realização se faça necessária pela materialidade.
Para o grupo de stakeholders composto pelas Usinas
Sócias, as reuniões de engajamento ocorrerão três vezes na safra, além da rotina de contatos para a condução dos trabalhos ao longo da safra. [4.16]
O resultado da matriz de materialidade reforça a relevância dos principais focos de atuação estratégica
da Copersucar: a ética nos negócios e a boa governança refletidas no seu ideário estratégico e na conduta cotidiana dos seus gestores, funcionários e
parceiros, e a valorização das pessoas e do ecossistema em toda a abrangência de sua atuação, expressa na observância rigorosa dos aspectos humanos e
ambientais em todas as suas práticas. [3.5]

2.3. Temas materiais
para os stakeholders [4.17]
1. Transparência nos negócios
2. Ética e governança
3. Responsabilidade pelo produto
4. Saúde e segurança
5. Mudanças climáticas
6. Conservação de recursos e biodiversidade
7. Direitos humanos e cadeia de valor
8. Gestão de coprodutos
Embora não conste do quadrante de maior relevância, o tema de gestão de coprodutos está presente
na matriz de materialidade, sendo indicador importante e monitorado rotineiramente na gestão das
Usinas Sócias.

Copersucar S.A.
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Seleção de indicadores a partir dos temas materiais relevantes [4.17]
Materialidade no relatório

Conteúdo

Item ou indicador GRI

Transparência
nos negócios

Transparência na divulgação de resultados

1.1, 1.2, EC1 C e EC4 C

Qualificação de fornecedores

EC6 C/U e HR3 C

Suborno, fraude e corrupção

SO2 C, SO3 C e SO4 C

Governança corporativa

4.1 a 4.10

Código de Conduta

Formas de gestão SO, SO4 C e HR4 C

Responsabilidade
pelo produto

Qualidade dos produtos

Formas de gestão PR, PR1 C a PR9 C

Saúde e segurança

Risco e acidentes de trabalho

LA6 U, LA7 C/U, LA8 C/U e LA9 C/U

Redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE)

EN18 U

Impactos das mudanças climáticas para a agricultura

EC2 C

Práticas de queimadas

Formas de gestão EN, EN18 U

Conservação do solo e recursos hídricos

Formas de gestão EN, EN8 C/U, EN9 U
e EN10 U

Uso racional de água

EN8 C/U, EN9 U e EN10 U

Conservação de áreas de preservação permanente
(APPs) e proteção de matas ciliares

EN12 U e EN28 C

Trabalho forçado/análogo ao escravo

HR7 C/U

Trabalho infantil

HR6 C/U

Trabalho forçado/análogo ao escravo em fornecedores

HR1 C, HR2 C/U e HR3 C

Trabalho infantil em fornecedores

HRI C, HR2 C/U e HR3 C

Respeito às pessoas

LA1 C/U, LA2 C, LA3 C, LA4 C/U, LA5
C, , LA14 C, LA12 C, LA11 C/U, LA10 C/U,
LA13 C, EC5 C/U, EC3 C

Relacionamento com a comunidade

EC8 C/U, EC9 U, SO1 U

Ética e
governança

Mudanças climáticas

Conservação
de recursos e
biodiversidade

Direitos humanos
e cadeia de valor

		

Gestão de coprodutos

EN2 C/U, EN22 C/U, EN30 C

Legenda dos indicadores:
Respondidos pela Copersucar: C
Respondidos pelas Unidades Produtoras Sócias: U

Dúvidas, comentários ou sugestões sobre o Relatório de Sustentabilidade 2010/2011 e 2011/2012
devem ser direcionados à área de Sustentabilidade da Companhia, pelo e-mail sustentabilidade@
copersucar.com.br e pelo telefone (55 11) 2618 8251. [3.4]
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Relato e materialidade

A seguir, apresentamos número de usinas respondentes por indicador e a representação destas no
total de cana moída.
Representatividade dos indicadores em relação à cana moída (%) nas Unidades Produtoras Sócias
Indicador
Ambientais
EN2
EN3
EN4
EN8
EN9
EN10
EN12
EN13
EN14
EN18
EN22
EN23
Trabalhistas
LA1
LA4
LA6
LA7
LA8
LA9
LA10
LA11
Recursos Humanos
HR2
HR5
HR6
HR7
HR9
Sociais
SO1
Econômicos
EC5
EC6
EC8
EC9

Respondentes safra
2010/2011

% cana moída

Respondentes safra
2011/2012

% cana moída

35
34
35
33
35
35
33
32
32
35
35
33

91%
90%
91%
83%
91%
91%
88%
86%
86%
91%
91%
88%

40
39
39
39
45
36
35
35
36
43
40
45

93%
91%
91%
91%
96%
80%
72%
72%
75%
89%
91%
96%

35
35
35
*
24
32
32
25

91%
91%
91%
*
65%
86%
85%
64%

45
43
41
37
28
41
35
29

96%
89%
84%
81%
66%
86%
76%
65%

27
33
35
35
35

84%
88%
91%
91%
91%

38
38
41
41
45

78%
83%
85%
85%
96%

8

20%

8

20%

34
31
25
30

87%
83%
68%
81%

45
40
30
33

96%
87%
78%
71%

* Não monitorado como indicador GRI na safra 2010/2011

Copersucar S.A.
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Com 48 Usinas Sócias, a Copersucar tem participação crescente no mercado
de açúcar e etanol, no Brasil e no exterior. Composição societária e estrutura
de operações estão alinhadas para atuar com eficiência em todas as etapas
do ciclo de produção, distribuição e comercialização.

3.1. Eficiência na oferta,
comercialização e logística
Constituída em 2008, a Copersucar S.A. foi criada
pelos membros da Cooperativa de Produtores de
Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São
Paulo, para adquirir flexibilidade frente ao mercado,
explorar o seu potencial de crescimento e investir
em novas estratégias comerciais, sem perder os
valores do cooperativismo.
A capacidade de integrar todos os elos da cadeia,
do produtor ao cliente final, a partir da parceria
entre a empresa e as Unidades Produtoras Sócias
e da sua capacidade logística, é o grande diferencial
desse modelo de negócio.
Carregamento de navio no TAC

As usinas são, ao mesmo tempo, fornecedoras, por
meio da Cooperativa, e acionistas, representadas
no Conselho de Administração. Cada uma delas conserva a autonomia na gestão de seus negócios, com
troca de experiências e boas práticas, e destina
100% da produção à Copersucar, via Cooperativa,
por meio de contratos de longo prazo, o que permite a consolidação de grandes volumes de oferta.
À Copersucar S.A. cabe comercializar e distribuir o
açúcar e o etanol em condições competitivas, com
ganhos de eficiência a partir de sua capacidade logística e da relevância do seu posicionamento no
mercado. Hoje, é a maior comercializadora integrada à produção no setor sucroenergético brasileiro,
com participação de mercado de 18% registrada na
safra 2010/2011, de 22% na safra 2011/2012, e uma
das maiores do mundo, com clientes em cerca de
50 países. Operacionalmente, conta com uma área

20

comercial estruturada de vendas e um sistema logístico eficiente e intermodal.
Atualmente, são 48 Unidades Sócias, que formam
25 grupos econômicos, sendo 11 usinas produtoras
exclusivas de etanol. Nas safras 2010/2011 e
2011/2012, nove unidades produtoras foram incorporadas à empresa, das quais sete estão no Estado
de São Paulo e duas, no Estado de Goiás, onde a
Copersucar não atuava até então. A empresa está
presente, ainda, em Minas Gerais e no Paraná – todos na região Centro-Sul. Somadas, as usinas têm
capacidade total de moagem de 115 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, ou 18% de toda
a região Centro-Sul do país. Para atender às demandas, também são adquiridos produtos de unidades
não sócias, as usinas originadas, fornecedoras parceiras da Copersucar. [2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9]
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3.2. Estrutura societária

ping Company Limited. Esta última é uma joint
venture paritária com o Grupo Jamal Al Ghurair,
de Dubai, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas,
dedicada ao afretamento marítimo.

Com sede na cidade de São Paulo, a Companhia
tem como subsidiárias a Cia. Auxiliar de Armazéns
Gerais, responsável pelo Terminal Açucareiro Copersucar, no Porto de Santos, a Sugar Express
Transportes S.A., que gerencia os afretamentos
rodoviários, a Copa Shipping do Brasil Ltda. e a
Copersucar Armazéns Gerais S.A. No exterior, as
subsidiárias são a Copersucar International N.V.
(Curaçau), a Copersucar Trading A.V.V. (Aruba), a
Copersucar Europe B.V. (Holanda) e a Copa Ship-

A Companhia é também acionista da Logum, empresa responsável pela construção do etanolduto
que integrará os polos produtores do biocombustível aos centros consumidores e distribuidores, e
da Uniduto Logística S.A., também sócia da Logum.
Possui ainda representantes exclusivos nos Estados Unidos. [2.3 e 2.4]

Estrutura societária

Copersucar
Armazéns Gerais S.A.

99,99

copersucar s.a.

100

Diversos
(Usinas de Açúcar
e Etanol e outros)

100

99,99

99,99

Copersucar
International N.V.
(Curaçao)

Sugar Express
Transportes S.A.

Cia. Auxiliar de
Armazéns Gerais

100

20

32,62

Copersucar
Trading A.V.V.
(Aruba)

Logum
Logística S.A.

Uniduto
Logística S.A.

100

50

Copersucar
Europe B.V.
(Holanda)

Copa Shipping
Company Limited
(Ilhas Virgens Britânicas)
Junho/2012

Copersucar S.A.
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3.3. Estrutura operacional
A Copersucar possui um amplo sistema de logística,
com operações rodoviárias, ferroviárias e marítimas, como estratégia para comercializar seus produtos e entregá-los com eficiência aos clientes.
O sistema logístico consiste de terminais multimodais para recepção de açúcar junto aos polos produtores, sua armazenagem e expedição; e contratos
de longo prazo com operadores de transporte nos
modais ferroviário, rodoviário e marítimo. Na safra
2011/2012, essa estrutura logística recebeu investimentos de R$ 300 milhões, com destaque para o
início das obras de expansão do Terminal Açucarei-

ro Copersucar (TAC) no Porto de Santos e a participação no capital da Logum.
Os terminais multimodais também ganharam mais capacidade e velocidade nas operações. Os de São José
do Rio Preto e de Ribeirão Preto, modernizados e expandidos, têm capacidade para movimentar 2,3 milhões
de toneladas de açúcar por ano, com a recepção por
via rodoviária e a expedição, em larga escala, por ferrovia, até o Porto de Santos. No Guarujá, a Copersucar
passou a operar o Terminal de Estufagem de Contêineres (TEC), com capacidade para expedir 500 mil toneladas de açúcar ensacado, o que amplia a flexibilidade
no atendimento aos diversos clientes do mercado internacional (veja mais em Eficiência logística). [2.9]

Sistema Integrado de Logística - Malha Ferroviária

Terminal Multimodal
de São José do Rio Preto

FCA – Bitola Métrica
ALL – Bitola Larga
ALL – Bitola Métrica
Bitola Mista

Terminal Multimodal
de Ribeirão Preto

Sede
São Paulo

Terminal
Açucareiro - Santos
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Terminal multimodal em Ribeirão Preto

Informações gerais
Nome da empresa Copersucar S.A.
Produtos açúcar bruto, açúcar branco, etanol anidro e etanol hidratado
Fundação 2008
Escritório São Paulo
Escritório Roterdã (Holanda)
Estrutura Terminal Açucareiro Copersucar/TAC (Santos)
Terminal de Estufagem de Contêineres/TEC (Guarujá)
Terminais multimodais em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto
503 (safra 2010/2011)
Empregados diretos

517 (safra 2011/2012)

Natureza Jurídica Sociedade Anônima de capital fechado [2.6, 2.8]

Copersucar S.A.
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Receitas (por safra)

Patrimônio líquido (por safra) [2.8]

09/10

R$ 3.763,6 mi

09/10

R$ 88,9 mi

10/11

R$ 8.275,3 mi

10/11

R$ 365,5 mi

11/12

R$ 11.475,7 mi

11/12

R$ 205,6 mi

Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais [2.7]

Noruega

Finlândia
Suécia
Rússia
Holanda
Irlanda
Polônia
Inglaterra
República Tcheca
Bélgica
Alemanha
Romênia
Bósnia Geórgia
Itália

Canadá

Estados Unidos

China

Azerbaijão

Japão

Coreia do Sul
Israel

Marrocos
Argélia

Egito

México

Arábia Saudita

Jamaica

Iêmen
Trinidad e Tobago

Venezuela

Gana

Paquistão
Bangladesh
Emirados Árabes

Hong Kong
Índia

Tailândia

Nigéria
Malásia

Colômbia
Indonésia
Peru

Angola
São Paulo

Chile

Uruguai

África do Sul

Argentina

destinos
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UNIDADEs

Açúcar

Sede da Copersucar
em São Paulo

Etanol

Copersucar Europe B.V.,
Roterdã, Holanda

Terminal Multimodal Copersucar I - Ribeirão Preto, São Paulo

Escritório Hong Kong

Terminal Multimodal Copersucar II - São José do Rio Preto, São Paulo

Terminal Açucareiro Copersucar – TAC, Santos, São Paulo
Terminal de Estufagem de Contêineres - TEC, Guarujá, São Paulo
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finição do foco de atuação estratégica da Copersucar. Assim, decidiu-se pelo desinvestimento nas
operações de industrialização e varejo de café, açúcar e etanol para uso doméstico e pelo foco na oferta em larga escala de açúcar e etanol, com a integração da logística e a comercialização dedicada a
clientes corporativos. Diante das perspectivas de
crescimento do negócio, foi constituída em 2008 a
empresa Copersucar S.A.

Armazém de açúcar no TAC

3.4. Trajetória do modelo
de negócio
Desde a fundação da Cooperativa, em 1959, a história
da Copersucar é marcada pelo pioneirismo, com
participação significativa nos processos de
reorganização do setor, abertura de novos mercados,
desenvolvimento de tecnologias para a cana-deaçúcar, açúcar e etanol e profissionalização das
entidades de classe do segmento.
Além do tradicional mercado de atacado de açúcar
e etanol, a Cooperativa também atuou no segmento varejista, com a Companhia União. Foi, ainda,
uma das protagonistas do Programa Nacional do
Álcool (Pró-Álcool), lançado pelo governo brasileiro
na década de 1970 para impulsionar a substituição
dos combustíveis derivados do petróleo.
A evolução do modelo de negócio e do processo de
modernização da Cooperativa teve início com a de-

O novo modelo, antes equivalente a um centro de
serviço compartilhado de comercialização e logística, passou a ser concentrado no investimento
complementar na cadeia de suprimentos, com ganhos de escala e especialização no trading. O objetivo estratégico de racionalização de custos ganhou
como escopo também a liderança global em açúcar
e etanol, a partir da eliminação dos fatores restritivos para o investimento e crescimento antes presentes na estrutura cooperada – uma mudança que
passou então a contar com o reconhecimento dos
ativos investidos pelos próprios acionistas.
Em paralelo, a Copersucar dedicou-se, especialmente no último triênio, a fortalecer sua governança,
com a adoção das melhores práticas de mercado, a
definição clara de papéis dos acionistas e executivos e a profissionalização integral da gestão (veja
mais em Ética e governança).
Na estrutura da empresa, a Cooperativa cumpre o
papel de principal fornecedora da Copersucar S.A.,
com regras estáveis e em condições de mercado,
enquanto as Usinas Produtoras são acionistas da
empresa.
Em 2011, simultaneamente aos aprimoramentos da
estrutura de governança da Copersucar S.A. nos
moldes do Novo Mercado da BM&FBovespa, a denominação social da Cooperativa deixou de incorporar a marca Copersucar, para reforçar a clareza
e separação dos novos papéis.

Copersucar S.A.
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3.5. Estratégia de atuação
O modelo de negócio da Copersucar é considerado
único e de difícil replicação por conciliar a grande capacidade de oferta de suas Usinas Sócias com a agilidade de uma empresa focada na gestão da cadeia
de valor em todos os seus elos logísticos e comerciais.
O fornecimento cativo das 48 Usinas Sócias soma-se à oferta da produção adquirida em caráter não
exclusivo de 50 usinas não sócias (originação), o
que fortalece o modelo, com a propriedade e gestão
dos processos produtivos controlados por empresas
com ampla tradição e conhecimento das atividades.
À Copersucar compete cuidar – como alavancas da
rentabilidade – da gestão comercial e de risco, da
excelência nas operações logísticas e do atendimento pleno aos clientes nacionais e estrangeiros.
Nesse modelo, um dos principais diferenciais competitivos é viabilizar a consolidação da oferta, com
a disponibilização ao mercado de um volume cada
vez maior de açúcar e etanol, em contraposição à
consolidação dos ativos de produção.
Outro foco prioritário de atuação é a eficiência logística, que permite à Copersucar operar em todos
os elos da cadeia, conferindo-lhe ganho de escala
global, com acesso direto a clientes no mundo todo.

Para as Unidades Produtoras Sócias, uma das vantagens do sistema Copersucar é a estabilidade na
relação comercial, com a garantia de compra de
100% da produção em condições de mercado. O
contrato de fornecimento é de longo prazo, com
regras claras, transparentes, estáveis e auditáveis.
A empresa, por sua vez, gerencia os riscos de comercialização e estoque e tem o desafio de manter
uma margem de lucro acima do mercado, por meio
de uma gestão financeira e operacional eficiente e
de acréscimo de valor aos produtos.
Também acionistas da Companhia, as Usinas Sócias
recebem os dividendos do negócio, o que incrementa o investimento no crescimento orgânico da produção e viabiliza o círculo virtuoso do modelo.
Amparado por práticas transparentes de governança, nos melhores padrões do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa e do Novo Mercado da
BM&FBovespa, esse modelo de negócio permite
maior proximidade entre acionistas, fornecedores
e gestores. Isso resulta em agilidade na leitura e
percepção das tendências do mercado, em maior
sinergia na busca de soluções comuns e no compartilhamento de conhecimento, além de favorecer o
engajamento das Usinas Produtoras Sócias nos
princípios da sustentabilidade, e o fomento das boas
práticas socioambientais.

Terminal de estufagem de contêineres no Guarujá
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Uma nova governança - Modelo de Negócio
Fornecimento Cativo

Copersucar
Visibilidade da
Cadeia e Inteligência
Comercial Global

Gestão de
Comercialização

Terras,
Gestão de
Mão de obra,
Processo e
Produção

Originação

Logística

Marketing e
Distribuição

Cliente

Gestão de Risco

3.6. Transparência nos
negócios
Contexto do setor
O setor sucroenergético brasileiro experimentou de
abril de 2011 a março de 2012 uma significativa quebra de safra, ocasionada especialmente pelo envelhecimento do canavial, que vem sendo acompanhado desde 2008, e pela ocorrência de fenômenos
climáticos, como forte estiagem e geadas. Na safra
2011/2012, foram moídos 493 milhões de toneladas
de cana no país, enquanto a capacidade permitia o
processamento de cerca de 650 milhões.
Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produtividade média caiu de 77,4
toneladas de cana por hectare na safra 2010/2011
para 68,7 toneladas por hectare no período seguinte. Ainda assim, o Brasil vem se mantendo como o
maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e, consequentemente, o maior produtor de açúcar e o

segundo maior produtor de etanol, atrás dos EUA.
O valor de produtividade estimado para a safra
2012/2013 se mantém conforme a safra 2011/2012 ,
de acordo com projeções da União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (UNICA) feitas em abril de 2012.
Também maior exportador mundial de açúcar, o
Brasil respondeu por 78,5% da comercialização no
mercado aberto, na safra 2011/2012. O protecionismo de mercado praticado por Europa e Estados
Unidos ainda é considerado uma barreira para um
melhor desempenho.
No mercado de etanol, a produção cresce em todo o
mundo, motivada pelas oscilações do preço do petróleo e pela crescente demanda por combustíveis
de menor impacto ambiental. De 2004 a 2010, o volume cresceu mais de 100%, passando de 40,5 bilhões de litros para 87,1 bilhões de litros. No Brasil,
houve queda expressiva nas duas últimas safras, com
expectativa de crescimento de 3,2% na moagem
para o ciclo de 2012/2013 (UNICA, abril de 2012).

Copersucar S.A.
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Produção de açúcar safra 2011/2012 (milhões de toneladas)

mi t rv (*)

%

n Brasil

38,1

22,0

n Índia

28,8

16,7

n União Europeia

17,5

10,1

n Tailândia

10,4

6,0

n México

5,2

3,0

n Austrália

3,9

2,3

n Guatemala

2,4

1,4

n Colômbia

2,3

1,3

1,4

0,8

n Outros

62,9

36,4

Mundo

172,9

100,0

n Cuba

Fontes: MAPA e UNICA (Brasil); USDA (outros países)
(*) rv: Raw Value: equivalente a 1,087 tonelada de açúcar bruto

Exportação de açúcar 2011/2012 - Participação de mercado

Brasil
44,1%
Tailândia
15,2%

Outros
20,4%
Cuba
1,1%

Austrália
4,8%

Colômbia
1,4%

Índia
4,4%

México
1,5%
Guatemala
2,8%
Fontes: USDA, SECEX e estimativas Copersucar
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Produção de etanol safra 2011/2012 (bilhões de litros)

n Brasil

bi l

%

22,9

21,6%

n Estados Unidos

54,9

51,8%

n Outros

28,2

26,6%

Total Mundo

106

100%

Fontes: USDA, UNICA, Estimativas Copersucar

Exportação de etanol 2011 - Participação de mercado

Copersucar
6,9%

Outros
28,9%

Brasil
15,7%

Estados Unidos
48,5%
Fontes: SECEX e Estimativas Copersucar
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Consolidação da oferta
Com um modelo único de negócio, que integra
comercialização e logística à produção, a
empresa segue crescendo no mercado.
AÇÚCAR
A Copersucar é líder em vendas de açúcar e de
etanol no Brasil e uma das maiores exportadoras
do mundo. Na safra 2011/2012, as Unidades Sócias
produziram 63,5% do açúcar e 90,7% do etanol
comercializados; a quantidade restante veio de 50
usinas originadas. Na safra 2011/2012, a Copersucar comercializou um total de 6,96 milhões de toneladas de açúcar, volume 12,2% superior ao realizado no período anterior. As exportações de
açúcar somaram 5,12 milhões de toneladas, com
crescimento de 8,5% sobre o volume exportado
na safra anterior. Os principais mercados clientes
foram países do Oriente Médio e da Ásia. As vendas para a América Latina, incluindo o Brasil, atingiram 1,83 milhão de toneladas, com crescimento
de 19%, em função da expansão e fidelização da
base de clientes.

ETANOL
Em relação ao etanol, apesar do foco no abastecimento interno, a Copersucar aumentou sua participação de mercado mundial, tendo sido responsável por 35% das exportações brasileiras nas
duas últimas safras. Fornece, por exemplo, quase
todo o etanol consumido no Japão destinado à
produção de ETBE, um aditivo produzido a partir
de etanol com isobuteno e utilizado na mistura
com a gasolina.
Dos 3,7 bilhões de litros comercializados na safra
2011/2011, 3,0 bilhões atenderam à demanda brasileira e 0,7 bilhão foi exportado. Quanto ao portfólio,
do volume total, 53% corresponderam ao etanol
hidratado, que pode ser usado nos automóveis flex,
e os 47% restantes foram de etanol anidro, misturado com a gasolina.

Desempenho econômico [EC1 C]
A Copersucar teve uma receita operacional total de
R$ 8,35 bilhões na safra 2010/2011, dos quais R$ 4,4
bilhões foram relativos à comercialização de açúcar,

Moagem de cana-de-açúcar (milhões de toneladas)

n Centro-Sul (1)
n Copersucar
n Usinas Sócias
n Originadas

85,5
2009/10

30

493,2

556,9

541,9

74,0
11,5

96,6

82,2
14,4

2010/11
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109,3
2011/12

84,8
24,5
1

Fonte: Única
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Produção de açúcar (milhões de toneladas)
n Centro-Sul (1)
n Copersucar
n Usinas Sócias
n Originadas

31,3

33,5

28,6

2,4
1,3

3,7

4,4
1,7

6,1

2009/10

2010/11

4,9
2,7

7,6
2011/12

1

Fonte: Única

Produção de etanol (bilhões de litros)
n Centro-Sul (1)
n Copersucar
23,7

25,4

3,4
–

3,4

20,5

4,1
0,2

4,3

2009/10

2010/11

3,8
0,4
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R$ 3,75 bilhões provenientes do negócio de etanol,
e R$ 0,1 bilhão gerado por serviços de logística e
outras operações.
No fim da safra 2010/2011, o patrimônio líquido da
companhia era de R$ 365,5 milhões, e R$ 315,7 milhões foram distribuídos entre os acionistas.
Já no período seguinte, a receita operacional da
empresa correspondeu a R$ 11,2 bilhões, sendo R$
6,5 bilhões do negócio de açúcar, R$ 4,6 bilhões de
etanol, R$ 0,1 bilhão proveniente de serviços logísticos e outras operações.
O patrimônio líquido registrado foi de R$ 205,6 milhões e houve a distribuição de RS 100,0 milhões entre
os acionistas na forma de dividendos. A Companhia
encerrou a safra 2011/2012 com um endividamento
bruto de R$ 2,2 bilhões e disponibilidade de caixa e
equivalentes de R$ 374,0 milhões, resultando no endividamento líquido de R$ 1,86 bilhão. A Copersucar
é uma sociedade anônima de capital fechado e suas
ações não têm valor de mercado. [2.8]
A partir da premissa de priorizar contratos de longo prazo, o crescimento nas vendas foi obtido gra-

ças à integração de novas Unidades Produtoras
Sócias, na safra 2010/2011, e ao aumento do volume de açúcar e etanol comercializados pela Copersucar e provenientes das usinas originadas.
Em atendimento às melhores práticas contábeis,
a Copersucar publica as Demonstrações do Valor
Adicionado (DVA) como parte integrante de seu
Balanço Financeiro. Essas demonstrações, fundamentadas em conceitos macroeconômicos, buscam
apresentar a parcela de contribuição da Companhia na formação do Produto Interno Bruto por
meio da apuração dos respectivos valores adicionados pela Companhia e os recebidos de outras
entidades, e a distribuição desses montantes aos
seus empregados, esferas governamentais, arrendadores de ativos, credores por empréstimos, financiamentos e títulos de dívida, acionistas e outras remunerações que configurem transferência
de riqueza a terceiros. Esses valores representam
a riqueza criada pela Companhia, de forma geral,
medida pelas receitas de vendas de bens e dos
serviços prestados, menos os respectivos insumos
adquiridos de terceiros, incluindo também o valor
adicionado produzido por terceiros e transferido
à entidade. [EC1 C]

Valor econômico direto gerado e distribuído (em milhares de reais) [EC1 C]
Demonstração de Valor Adicionado

2012

R$

%

R$

%

Acionistas

315.703

27,57

100.000

6,38

Colaboradores (remuneração e benefícios para empregados)

79.386

6,93

78.544

5,01

577.356

50,42

486.162

31,01

Lucro retido

39.783

3,47

2.552

0,16

Juros e aluguéis (custos de operação)

132.974

11,61

900.466

57,44

0

0

0

0

1.145.202

100,00

1.567.724

100,00

Governo

Investimentos na comunidade
Total
Valor Econômico Direto Gerado (valor econômico gerado
menos o valor econômico distribuído)
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Armazém de açúcar ensacado no TAC

Perspectivas de mercado
O consumo mundial de açúcar aumenta três milhões de toneladas a cada ano – uma taxa média de
crescimento de 2% –, de acordo com dados da Food
Administration Organization (FAO), da Organização
das Nações Unidas. O açúcar é fonte de caloria de
baixo custo e seu consumo, além de não sofrer muito com as oscilações da economia, representa um
grande mercado potencial.
Na Copersucar, a tendência se confirma, com o crescimento dos negócios em países da Ásia e da África.
Também já se verificam reduções nos subsídios e barreiras praticados pelas nações desenvolvidas, como
os Estados Unidos e os países da Europa, o que é positivo para todo o comércio internacional do produto.
O mercado externo para o biocombustível também apresenta boas perspectivas, já que outro

tipo de comércio internacional está se configurando, não mais em função do preço e, sim, devido às características ambientais avançadas que
o etanol de cana-de-açúcar apresenta. Por isso, o
mercado segue impulsionado por políticas governamentais de redução de emissões de gases de
efeito estufa (GEE).
Nos Estados Unidos, foi regulamentada a lei que
define o uso de biocombustíveis, a Renewable
Fuel Standard (RFS2). Ela estipula a meta de consumo mínimo nacional de 57 bilhões de litros de
biocombustíveis em 2012 – incluindo biodiesel,
etanol de cana, etanol de milho e etanol celulósico – e prevê aumento gradativo até 136 bilhões
de litros em 2022. Já na União Europeia, uma diretiva estabelece que até 2020, em todos os países do bloco econômico, ao menos 10% do total
de combustíveis consumidos deve ser derivado
de fontes renováveis.
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Gestão financeira
A gestão financeira da Copersucar segue princípios
de transparência e austeridade. O rigor se estende
ao processo de seleção de usinas ingressantes, que
são avaliadas quanto à administração financeira
do negócio e ao nível de endividamento.
A política de gestão de riscos, aprovada pelo Conselho de Administração, orienta as áreas de negócio da Copersucar a agir dentro de parâmetros
previamente estabelecidos para as operações que
podem causar maior impacto financeiro na Companhia. Os riscos definidos como prioritários incluem variação dos preços das commodities, taxas
de câmbio, taxas de juros, crédito e liquidez. A área
de Gestão de Riscos se reporta diretamente ao Diretor Presidente e é parte da estrutura de governança corporativa da empresa.
Na prática, a gestão de riscos se dá a partir da definição, pelo Conselho de Administração, do apetite e da
aversão ao risco que a empresa quer assumir. Com base
nessas orientações iniciais, o Comitê de Auditoria e
Gestão de Riscos e a área de Gestão de Riscos avaliam
premissas como volumes estimados para a safra, expectativas de preços e volatilidades e qualquer outro
fator que possa representar riscos financeiros. Esses
riscos financeiros são calculados e levados à aprovação
do Conselho pelo Diretor Presidente. Somente depois
dessas deliberações a Diretoria Executiva estabelece o
orçamento baseado nos riscos e planos de negócio que
as áreas traçaram como meta.
O objetivo da gestão de riscos é garantir que a
Companhia aproveite as oportunidades de mercado em suas operações comerciais e financeiras
dentro de parâmetros previamente estabelecidos,
de modo a resguardar seus riscos, monitorar os
procedimentos e atuar de forma oportuna nos casos de eventuais desenquadramentos ou necessidades de adequação dos limites.
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Nas duas últimas safras, a Companhia, incluindo o
Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), não recebeu incentivo fiscal, subsídio, subvenção ou qualquer outro tipo de ajuda financeira do governo.
Em relação aos investimentos sociais incentivados,
a Copersucar utiliza os instrumentos de destinação
de recursos proveniente do ICMS previstos na legislação do Estado de São Paulo (PROAC/PIE). No
período do relatório foram destinados R$ 10,9 milhões. Ainda nesse período, a Copersucar não registrou ações judiciais por concorrência desleal ou
práticas de truste e monopólio, bem como não foi
multada ou sofreu sanções de valores relevantes
por descumprimento a leis e regulamentos.
[SO7 C, SO8 C]

Estratégia de comercialização
A empresa divide seus clientes de açúcar em duas
grandes categorias: América Latina, com aproximadamente 300 clientes (incluindo o Brasil) e
com foco nas indústrias alimentícias, e Exportação, com cerca de 25 clientes, incluindo as refinarias de vários países que compram o açúcar a
granel. [2.7]
Em relação ao etanol, os clientes são distribuídos
entre mercado interno, com aproximadamente 150
clientes, e mercado externo, com cerca de 40 clientes e exportações especialmente para Estados Unidos, Japão e países da Europa. [2.7]
As campanhas e ações de marketing da Copersucar
são voltadas aos clientes industriais e estão baseadas nas normas e legislações do Conselho Nacional
de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e na
premissa de transparência e integridade das informações pontuadas no Código de Conduta Empresarial. O Código de Conduta é revisto sempre que seja
necessária sua adequação em razão de alterações
na estrutura da empresa, áreas de atuação, governança corporativa, entre outros aspectos. Nenhum
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Encontro de clientes 2010

produto da Copersucar é proibido em mercado algum. Nas safras 2010/2011 e 2011/2012, a Companhia
não registrou casos de não conformidade referentes
a ações de marketing. [PR6 C, PR7 C]
A estratégia de marketing tem como diretriz principal investir no relacionamento próximo com os
diferentes tipos de clientes, por meio de visitas periódicas e presença nos principais eventos nacionais
e internacionais do setor como o Sugar & Ethanol
Dinner, que reúne bienalmente representantes de
vários elos da cadeia.
A cada dois anos, a Companhia realiza o Encontro
de Clientes, com cerca de 100 parceiros, em que
apresenta sua atuação em diferentes áreas. Na edição de 2010, o tema central foi sustentabilidade,
com a realização de palestras por especialistas.
Periodicamente, a área comercial compartilha com
os clientes as análises de cenários realizadas pela
área de Inteligência de Mercado da empresa.

3.7. Eficiência logística
A integração e o uso de diferentes modais
garantem um sistema logístico diferenciado,
que agrega competitividade ao negócio.
A atuação da Copersucar como integradora de toda
a cadeia de negócio do setor sucroenergético, das
usinas aos clientes finais, sem intermediários e com
excelência operacional, torna o segmento de logística um pilar estratégico. Por meio dele, a Copersucar
consegue escoar 100% da produção das Unidades
Produtoras Sócias e ainda ganhar escala, adquirindo
produtos de usinas originadas. A ampla estrutura se
baseia em um sistema intermodal eficiente, que permite o acesso a clientes no mundo todo, com garantia de rapidez e qualidade na entrega.
O sistema é formado, principalmente, pela subsidiária
Sugar Express – responsável pela compra e venda de
frete para transporte rodoviário de cargas –, operadoras ferroviárias e o Terminal Açucareiro Copersucar

Copersucar S.A.
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Transporte de etanol via ferrovia
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(TAC), no Porto de Santos (SP). Em junho de 2011, foi
inaugurado o Terminal de Estufagem Contêineres
(TEC), no Guarujá (SP). O terminal retroportuário torna mais eficiente o transporte de açúcar branco ensacado (armazenado em contêineres) e melhora o
atendimento aos clientes, especialmente os de menor porte, que demandam quantidades reduzidas do
produto.

Quanto à capacidade de armazenagem, o conjunto de
armazéns e de tanques das Unidades Produtoras Sócias proporciona à empresa a maior capacidade de
armazenagem do setor no Brasil, atualmente estimada em 2,5 milhões de toneladas de açúcar e 3 bilhões
de litros de etanol, equivalentes a mais de 18 milhões
de barris. A capacidade de estocagem é um diferencial
de relevância no mercado de commodities.

Outro destaque foi o aperfeiçoamento do controle
no transporte marítimo, com a criação da Copa
Shipping Company Limited, em novembro de 2010,
em parceria com o Grupo Jamal Al Ghurair, dos
Emirados Árabes Unidos. O objetivo é elevar a competitividade da Copersucar no mercado mundial,
por meio do aumento da capacidade de planejamento, da redução de custos e da maior qualidade e
segurança na entrega dos produtos ao destino final.
A nova empresa transportou, em seu primeiro ano
de operação (safra 2011/2012), cerca de 2,7 milhões
de toneladas de açúcar.

Transporte rodoviário
Para o transporte rodoviário, os maiores impactos
gerados são as emissões de gases de efeito estufa
(GEE) e as interferências na mobilidade urbana. Faz
parte do controle da área de Logística da Copersucar o monitoramento das distâncias percorridas,
porém sem a medição direta das emissões de GEE.
Considerando-se a distância média para o transporte de produto destinado à exportação, das usinas
aos portos de Santos e Paranaguá, as emissões são
estimadas em 37.000 tCO2e. [EN29 C]
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Transporte ferroviário
Para levar o açúcar por ferrovia até os portos de
Santos (SP) e de Paranaguá (PR), a Companhia
mantém contratos de longo prazo com as empresas Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), de Ribeirão
Preto, e América Latina Logística (ALL), de São
José do Rio Preto, que operam as duas principais
estradas de ferro do Estado de São Paulo. Os contratos são de longo prazo, com vigência até o final
dos anos de concessão das ferrovias citadas (entre
2026 e 2028). A empresa planeja também fortes
investimentos destinados ao incremento da eficiência nos terminais multimodais no interior, que
contribuirão para aumentar a participação do modal ferroviário.
O modal ferroviário representa a alternativa mais
barata e eficiente de transporte, além de reduzir a
emissão de gases poluentes, melhorar a mobilidade
urbana e diminuir a incidência de acidentes nas estradas. Considerando-se uma mesma distância e
quantidade de carga, o consumo de diesel é 3,20
vezes menor que no transporte rodoviário. O volume de açúcar transportado por ferrovias até o

porto de Santos e Paranaguá significou uma redução de mais de 70 mil viagens de caminhões nas
duas últimas safras. Até 2015, a projeção é que
60% do total de açúcar destinado à exportação
chegue ao terminal de Santos por meio do transporte ferroviário. Não há uma metodologia definida para especificar quais impactos ambientais são
mais significativos.
Estimou-se que a utilização do modal ferroviário
evitou, no período do relatório, a emissão de 7.380
tCO2e, considerando-se a hipótese de que a mesma
distância fosse percorrida por transporte rodoviário. [EN29 C]

Participação na Logum
A Copersucar passou a fazer parte da Logum Logística S.A., responsável por construir um sistema
logístico multimodal que utilizará dutos e hidrovias
no transporte e armazenagem de líquidos, especialmente o etanol. O duto, que está em construção, tem extensão estimada de 1.300 quilômetros
e capacidade projetada para escoar mais de 20
milhões de metros cúbicos de etanol por ano. A

Emissões estimadas por tipo de transporte nas exportações de açúcar e etanol nas
safras 2010/2011 e 2011/2012
Tipo de transporte

Total de Km percorridos (km)

Total de Emissões (tCO2e)

Rodoviário

62.666.906

37.501

Ferroviário

17.939.357

3.355

80.606.263

40.855

Total

Escopo: Cargas transportadas das Usinas Sócias e originadas até o TAC em Santos ou até o Porto de Paranaguá, frete CIF (Cost, Insurance and Freight)

Referência: GHG Protocol Mobile Guide (2005)
Emissão do diesel: 2,7458 kgCO2 /litro diesel
Consumo médio de combustível: 33,61 litros/100 km
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obra deverá atravessar 45 municípios dos estados
de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São
Paulo. A meta é levar o etanol produzido na região
Centro-Sul para a cidade de Paulínia, no interior
paulista, onde há estrutura de estocagem, e de lá
para abastecimento do mercado doméstico e para
os portos dos litorais de São Paulo e do Rio de
Janeiro.

dutos para etanol existente no Brasil, se comparado a outros países. A estrutura também poderá ser
usada por terceiros, mediante contratos de prestação de serviços. A primeira etapa, que liga Ribeirão Preto a Paulínia, deverá ser inaugurada na
safra 2012/2013, e o sistema deverá estar em plena operação em 2020.
Em relação a impactos ambientais, calcula-se que
a operação evite 1,2 milhão de viagens de caminhão a cada ano e, portanto, deixe de emitir aproximadamente 350 mil toneladas de CO2e. Haverá
também melhoria do fluxo de veículos nas estradas, com a redução de cerca de 415 milhões de
quilômetros rodados por ano, que impactam prin-

A Copersucar detém 20% da participação acionária
da Logum, ao lado da Raízen (20%), da Petrobras
(20%), da Odebrecht (20%), da Camargo Corrêa
(10%) e da empresa Uniduto (10%), que reúne outros
produtores de etanol, incluindo a própria Companhia.
A iniciativa combate a precariedade do sistema de

Logum: um projeto transformador para a indústria
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Investimentos até 2015
A Copersucar calcula investir cerca de R$ 2 bilhões até 2015 em projetos de logística, já incluído o
valor referente ao sistema multimodal da Logum. Além do poliduto, outros investimentos serão destinados à ampliação do Terminal Açucareiro Copersucar (TAC) e à construção de um terminal de
etanol em Paulínia.
Os investimentos estão alinhados à estratégia da Companhia de aumentar a participação do segmento de logística na receita líquida total da empresa. Com o crescimento da capacidade estrutural, os
custos de operação serão menores e, em alguns modais, haverá a intensificação da oferta por meio
da venda de serviços a terceiros.
cipalmente a capital paulista e os acessos aos portos. As licenças previstas no Estudo de Impactos
Ambientais (EIA) já foram obtidas. Parte das áreas
de passagem do duto já existe e é utilizada pela
Transpetro, subsidiária da Petrobras, para o transporte de petróleo e derivados, minimizando com
isso os impactos ambientais.

Etanolduto estimativa de redução de emissões
Emissões evitadas (tCO2/ano)
Quilometragem evitada (km/ano)
Viagens de caminhão evitadas/ano

345.299
414.992.340
1.228.936

Fator emissão do diesel: 2.745 (kgCO2/litro diesel)
Referência: GHG Protocol - Mobile Guide (2005)

Logística Verde
O programa Logística Verde, um dos compromissos
assumidos no Relatório de Sustentabilidade anterior,
foi implementado na safra 2010/2011. Voltada aos fornecedores de transporte rodoviário, público estratégico para o negócio, a iniciativa envolve 26 empresas
transportadoras, que respondem por 80% da movimentação de açúcar e etanol via modal rodoviário.
O programa consiste em compartilhar boas práticas e engajar os parceiros nas crescentes deman-

das socioambientais do mercado. Na primeira fase,
as transportadoras foram convidadas a participar
de um workshop, realizado em outubro de 2010,
sobre sustentabilidade. A Companhia apresentou
sua visão sobre os benefícios das mudanças e as
transportadoras fizeram uma autoavaliação referente a aspectos ambientais, sociais e de relações
trabalhistas. Os resultados geraram um ranking,
posteriormente compartilhado entre todas. No
workshop de 2011, um especialista em transporte
abordou os impactos do modal rodoviário sob a
ótica da sustentabilidade.
Em 2012, a Copersucar implantou um programa de
monitoramento de três indicadores: treinamento e
capacitação dos motoristas, índice de acidentes nas
estradas e emissões de gases poluentes. Os resultados foram reportados mensalmente, via web, durante seis meses. A adesão foi de 92% dos parceiros, dos quais 62% transportam exclusivamente
açúcar, 17% levam apenas etanol e 21% carregam
os dois produtos. A cada ciclo, novos trabalhos contemplando princípios de sustentabilidade serão desenvolvidos junto aos parceiros.
No indicador Capacitação de motoristas, a média
de horas de treinamento foi de 19 horas por profissional, com um total de 73.087 horas de treinamento ministradas para uma média de 1.080 motoristas.
De acordo com dados do Instituto do Desenvolvimento do Transporte, em 2007 a carga horária mí-
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Carregamento de açúcar no TAC

nima de treinamento por motorista era de 11 horas
e a mais praticada, 44 horas.
No indicador Índice de acidentes, foram reportados 116 casos, dos quais 93 se referem a motoristas contratados e 23, a condutores subcontratados. Do total, 93% não causaram o afastamento
dos motoristas envolvidos. Considerando-se o
número de acidentes em relação ao total de motoristas, 3% dos condutores se envolveram nessas ocorrências.

40

No indicador Gestão de emissões, as transportadoras descreveram suas melhores práticas, que incluem renovação e manutenção da frota. Foram
realizados treinamentos com os motoristas para
ensinar práticas de economia de combustível (controle de velocidade, freadas e aumento do desempenho do veículo). Todas as transportadoras realizam periodicamente os testes de fumaça, conforme
a legislação. Algumas delas também participam do
Programa Despoluir, lançado em 2007 pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria
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com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat)
e federações, sindicatos e associações de empresas
de transporte. O objetivo principal do programa é
engajar empresas e profissionais autônomos na
promoção de práticas sustentáveis.
Os treinamentos concentram-se em minimizar o desgaste físico dos motoristas, reduzir o consumo de combustível e conservar os equipamentos. Outra iniciativa
é o sistema de manutenção mecânica preventiva da
frota e a substituição preditiva de filtros de ar, combustível e lubrificante, feita em todos os caminhões, o que
possibilita a identificação de possíveis problemas mecânicos e evita perdas e paradas desnecessárias.
Algumas transportadoras realizam anualmente testes de opacidade, a fim de identificar possíveis problemas nos veículos e corrigi-los, e aplicam um
check list diário, com um item específico sobre excesso de fumaça. Parte das transportadoras também promove programas de engajamento, premiação e monitoramento mensal do consumo de óleo
diesel e, consequentemente, das emissões de gases,
incentivando sua redução.

Eficiência portuária
Por meio do Terminal Açucareiro Copersucar (TAC)
no Porto de Santos, a empresa garante o cumprimento dos contratos de exportação, os quais são
firmados com rígidos padrões de qualidade e eficiência. Inaugurado em 1998, o TAC é hoje um dos
mais modernos terminais de embarque de açúcar
do mundo e recebe visitas técnicas frequentes, inclusive de profissionais de importantes países produtores de açúcar, como Tailândia e Austrália.
Na safra 2011/2012, sua capacidade de embarque era
de aproximadamente 5,5 milhões de toneladas de
açúcar, dos quais 5 milhões para o embarque de açúcar a granel (bruto) e o restante para açúcar ensaca-

do (branco). O terminal consegue embarcar por dia
40 mil toneladas de açúcar a granel e cinco mil toneladas do ensacado (entre 80 mil e 100 mil sacos).
A fim de melhorar a infraestrutura do terminal e
dobrar sua capacidade de embarque para 10 milhões de toneladas ao ano, de modo a atender à
crescente demanda internacional, foi iniciado em
2011 o projeto de ampliação. Ele custará R$ 200
milhões e será concluído em 2015. A Companhia
também renovou seu contrato de concessão, cujo
término passou de 2016 para 2036.

Gestão de fornecedores
Os fornecedores mais estratégicos e com os quais a
Copersucar tem relações estreitas são as 48 Unidades
Produtoras Sócias, integradas à empresa por meio de
contratos específicos. São igualmente relevantes as
50 usinas originadas, que fornecem o restante de açúcar e etanol comercializado, e os prestadores de serviços de logística, com os quais a Companhia mantém
políticas diferenciadas de relacionamento.
No caso da aquisição de materiais e serviços em geral,
as transações são gerenciadas pelo Sistema SAP, que
administra estoques, faturas, pedidos e pagamentos.
Para se tornar um fornecedor, é preciso passar por
um processo formal, em que cada empresa encaminha
sua proposta de trabalho para a área de compras da
Copersucar. O processo de análise e escolha baseia-se
em critérios de qualidade, prazo de entrega, preço,
portfólio de clientes, certificações, experiência técnica da equipe e metodologia de gerenciamento. A empresa também analisa aspectos que acrescentem
valor, como treinamentos oferecidos a usuários.
Os contratos firmados com os fornecedores seguem
as condições gerais de contratação Copersucar, que
incluem questões ambientais e de relações trabalhistas. Quando é identificada a necessidade, a Copersucar realiza encontros presenciais e auditorias.
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Assim como a Copersucar, 31 Unidades Sócias utilizaram na safra 2010/2011 critérios de qualidade,
preço, prazo de entrega e condições de pagamento
na escolha de seus fornecedores. Algumas avaliam
questões relacionadas à gestão socioambiental e
aplicam questionários no momento da seleção. Destas, 40% possuem práticas de contratação de fornecedores locais para atividades agrícolas ou aquisição de serviços e equipamentos, e 16% privilegiam
os fornecedores de suas regiões, desde que cumpram os demais requisitos estabelecidos. Na safra
2011/2012, as que possuem práticas preferenciais a
fornecedores locais subiram para 47% do total.
Quanto aos gastos com esses fornecedores, apenas
sete Usinas Sócias responderam o quanto é destinado a eles. Quatro delas destinam 80% de seu
orçamento para processos de compras com fornecedores locais, duas têm índice de 70% e uma gasta 40%. [EC6 U]

3.8. Ética e governança
Contexto do setor
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança é o sistema pelo qual
as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Governança envolve as relações entre proprietários, Conselho de Administração, diretoria e
demais órgãos de controle. Portanto, processos
formais são importantes para garantir alinhamento
entre as partes, fluidez das decisões, otimização dos
recursos e longevidade do negócio, evitando abusos
de poder, erros estratégicos e fraudes.
Apesar da falta de regulamentação nessa área, a preocupação com os temas relacionados à governança
torna-se um diferencial competitivo para as empresas.

Avanços na gestão
Na usina São Luiz S.A., a contratação local já é
formalizada e os profissionais de compras da unidade são orientados a dar preferência a fornecedores da região, de acordo com o melhor custo-benefício para a usina. A política abrange todos
os tipos de prestadores de serviços. Para aqueles
que fornecem produtos críticos, a São Luiz realiza
uma análise sobre o sistema de qualidade do contratado. A empresa só pode fornecer à usina depois de aprovada.
A Zilor, com usinas em Quatá, Macatuba e Lençóis
Paulista (SP), também possui um sistema avançado
de gestão da cadeia de fornecimento, baseado no
Compromisso de Conduta Socioambiental, firmado
com seus parceiros agrícolas e fornecedores de
cana. O termo estabelece 97 critérios que devem
ser seguidos nos temas Saúde e Segurança no Trabalho, Relações Trabalhistas e Direitos Humanos e
Preservação Ambiental. Os parceiros também passam por auditorias internas e externas, periódicas
e sem aviso prévio.
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Conselheiros independentes e novos
comitês contribuem para a evolução da
governança na Companhia.
A governança corporativa da Copersucar S.A. foi estruturada de acordo com as melhores práticas recomendadas pelo IBGC e atende também às regras do Novo
Mercado da BM&FBovespa, segmento de listagem no
mercado de capitais destinado à negociação de ações
emitidas por empresas que se comprometem voluntariamente a adotar práticas de governança corporativa
adicionais em relação ao que é exigido pela legislação.
Essas condições estão atendidas mesmo sem a Copersucar ter efetivado a abertura do seu capital.
No modelo adotado até 2011, a Produpar, holding
constituída pelas Unidades Produtoras Sócias, atuava como acionista controladora da Companhia.
Durante o processo de preparação do Initial Public
Offering (IPO), na safra 2010/2011, o modelo socie-
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Integrantes do grupo técnico de sustentabilidade das Usinas Sócias

tário passou por um processo de revisão, auxiliado
por uma consultoria externa especializada. Foram
ouvidos grupos de acionistas e de executivos da
empresa para mapear o status da governança e traçar novos parâmetros.
Com a reestruturação societária, a partir de junho
de 2011, a Produpar deixou de desempenhar o papel
de controladora e seus acionistas passaram a ser
sócios diretos da Copersucar S.A., detendo o controle acionário da empresa. O órgão máximo da governança é a Assembleia Geral de Acionistas, responsável pelas decisões de alto impacto definidas pela
legislação e pelo Estatuto Social, como a eleição dos
integrantes do Conselho de Administração, que representam os interesses dos acionistas e orientam a
Diretoria Executiva da Companhia. [2.9, 4.3]

Ao Conselho de Administração cabe definir os
grandes propósitos empresariais, bem como estabelecer parâmetros para as expectativas de resultados, por meio do direcionamento estratégico, da
homologação das diretrizes e do monitoramento
das estratégias, operações e resultados.
Antes constituído por seis membros, ele também
teve sua composição revista e atualmente é integrado por 11 conselheiros: o presidente (executivo
de carreira na empresa), oito representantes dos
grupos de Usinas Sócias e dois membros independentes. A participação de conselheiros externos,
que também têm direito a voto, trouxe ganhos efetivos à gestão da empresa, com maior equilíbrio nas
decisões de impacto e também com a contribuição
de novas experiências e visões. [4.1, 4.2, 4.3]
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Também é atribuição do órgão eleger os membros
da Diretoria Executiva, dos comitês de apoio à administração e do Conselho Consultivo.
Os membros do Conselho de Administração não são
remunerados, com exceção dos dois conselheiros independentes contratados no mercado e do presidente, cuja remuneração segue a política de Recursos
Humanos da Companhia. Da mesma forma, não há
participação na remuneração variável. Em relação à
remuneração dos conselheiros independentes, não há
como comparar com a remuneração dos executivos
da empresa, pois esses conselheiros não fazem parte
do seu quadro de funcionários e, portanto, não têm
os mesmos direitos trabalhistas ou benefícios. [4.5]
A avaliação do Conselho de Administração cabe aos
acionistas da empresa que, em Assembleia Geral,
reelegem ou destituem os membros do Conselho
considerando sua atuação. O desempenho dos gestores executivos é avaliado com base na execução
do planejamento estratégico aprovado, que privilegia principalmente investimentos em projetos logísticos que resultam em benefícios econômicos, sociais e ambientais, como o uso de ferrovias e dutos
para o transporte de produtos. [4.10]
A supervisão da performance econômica, ambiental e social ocorre por meio de reuniões semanais
da Diretoria Executiva e mensais do Conselho de
Administração, como pauta permanente. Nelas se
avaliam riscos e oportunidades, através de relatórios financeiros, comerciais e indicadores de performance. Essas reuniões são documentadas em
atas. O Conselho de Administração contrata diretamente auditoria externa independente que verifica trimestralmente as atividades da Companhia
de acordo com os padrões internacionais de auditoria (IFRS). Adicionalmente, a empresa realizou
um mapeamento de riscos inerentes às atividades
da empresa, conforme descrito no capítulo Mapeamento de Risco. [4.9]
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Conselhos e comitês
Para assessorar o Conselho de Administração, o
novo modelo de governança também estipulou a
implementação do Conselho Consultivo e de sete
comitês de apoio. Embora não possuam poder deliberativo, essas estruturas dão suporte aos conselheiros para a definição de diretrizes e estratégias,
por meio de estudos, projeções e levantamento de
informações específicas. [4.1]
O Conselho Consultivo tem a função principal de
auxiliar o Conselho de Administração a tratar de
qualquer tema solicitado. É composto por até 50
membros, acionistas ou não, produtores com amplo
conhecimento no setor sucroenergético e nas particularidades das regiões onde a Copersucar atua,
para que contribuam para a gestão eficiente do negócio. [4.1, 4.7]
Dos sete comitês aprovados, já estão em funcionamento o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e o
Comitê Institucional. Este último, anteriormente denominado Comitê de Relações Institucionais, trata do
relacionamento entre a Companhia e as entidades de
classe e órgãos governamentais. Já o Comitê de Sustentabilidade, em fase de instalação, passou do nível
executivo para o estratégico e tem reporte direto ao
Conselho de Administração, a fim de integrar ainda
mais o tema às estratégias da Companhia. As outras
estruturas a serem instaladas em definitivo são os
comitês de Estratégia, de Recursos Humanos e Remuneração, de Finanças e de Partes Relacionadas. A implementação efetiva dos novos órgãos será finalizada
na safra 2012/2013, e todos serão compostos por três
a cinco membros, provenientes do Conselho de Administração ou do Conselho Consultivo. [4.1]
Dos órgãos auxiliares, somente o Conselho Consultivo mantém encontros periódicos mensais. O Comitê Institucional e o Comitê de Auditoria e Gestão
de Riscos se reúnem quinzenalmente. Os demais
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comitês, uma vez definitivamente instalados, serão
acionados de acordo com as próprias demandas ou
do Conselho de Administração. Os mandatos nesses
órgãos auxiliares também têm duração de dois
anos, assim como na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração.
Ainda faz parte do Sistema de Governança o Conselho Fiscal, já existente na estrutura anterior da
empresa. Ele é formado por três membros efetivos
e três suplentes, escolhidos pelo Conselho de Ad-

ministração e cuja remuneração é fixada em Assembleia Geral de Acionistas. Compete ao Conselho
Fiscal acompanhar as demonstrações financeiras
da Copersucar e fiscalizar as contas dos administradores da empresa. [4.1]
Em 2012, foi criada a Secretaria de Governança Corporativa, destinada a articular e coordenar os agentes do Sistema de Governança Corporativa da organização, atendendo à legislação aplicável, aos atos
constitutivos internos e às boas práticas de gover-

Governança corporativa
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Conselho Fiscal

Conselho de Administração
Presidente

Auditoria Interna e
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Funcionários da Copersucar

nança. A Secretaria de Governança Corporativa tem
ainda a função de integrar as instâncias deliberativa e executiva, contribuindo para o bom desempenho dos órgãos de administração da Companhia.

Esse grupo se reúne periodicamente e se dedica a
questões sobre o ambiente de trabalho, não abordando temas relativos ao desempenho econômico,
ambiental e social da empresa. [4.4]

Por ser uma sociedade anônima de capital fechado,
a Copersucar tem 100% dos acionistas no bloco de
controle, sendo que todos integram o Conselho Consultivo e, portanto, possuem as mesmas prerrogativas de expressão.

Diretoria Executiva

A Copersucar instituiu na safra 2011/2012 o Comitê
de Gestão de Clima e Engajamento Organizacional,
com representantes de diferentes processos da empresa, com o objetivo de formalizar um canal de
comunicação entre os funcionários e a alta direção.
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A Diretoria Executiva é responsável pelo planejamento estratégico e pela gestão direta do modelo de
negócio da Copersucar, por meio da execução das
diretrizes emanadas do Conselho de Administração.
Ela é constituída pelo Diretor Presidente e mais quatro diretores, os quais ocupam a Diretoria Administrativa e Financeira e de Relações com Investidores,
a Diretoria Comercial, a Diretoria de Logística e a
Diretoria de Planejamento. Esta última foi implemen-

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | Safras 2010/2011 e 2011/2012

A Empresa

Canais de diálogo
Um dos canais de diálogo da Companhia com seus funcionários é a pesquisa de clima organizacional,
que teve a primeira edição em novembro de 2010 e é realizada a cada dois anos. A pesquisa envolveu
100% do quadro de funcionários e colheu suas opiniões sobre diversos processos da empresa. O
trabalho deu origem ao Comitê de Gestão de Clima e Engajamento Organizacional, composto por uma
média de 10 colaboradores de diferentes áreas. Em reuniões mensais, eles discutem propostas de
melhorias e monitoram a implementação das ações. As discussões são levadas à Diretoria Executiva
por meio da gerência de Recursos Humanos.
Para fazer recomendações à alta gestão, os funcionários também podem entrar em contato com a
área de Recursos Humanos ou utilizar o Canal de Ética, lançado junto com o Código de Conduta Empresarial e que também é uma ferramenta para denúncias. Todas as mensagens encaminhadas ao
Canal de Ética chegam simultaneamente às áreas de Recursos Humanos, Auditoria e ao Diretor Presidente e são respondidas. O endereço eletrônico é etica@copersucar.com.br. Quanto aos acionistas,
as reuniões do Conselho de Administração e dos comitês de apoio são canais de comunicação direta
com a gestão da Companhia. [4.4]

tada após a revisão das práticas de governança, que
também inseriu a atribuição de Relações com Investidores à sua respectiva diretoria.
Assim como o mandato do Conselho de Administração, o da Diretoria Executiva dura dois anos, com
possibilidade de reeleição. Como consta no Estatuto Social da Copersucar, os cargos de Presidente do
Conselho de Administração e de Diretor Presidente
não podem ser exercidos pela mesma pessoa. Os
representantes do conselho se reúnem mensalmente e sempre que necessário, enquanto as reuniões
na esfera da diretoria ocorrem semanalmente e
podem ser convocadas por qualquer um de seus
membros. [4.2]
A remuneração variável para o nível de gestão da
Copersucar, que inclui o Diretor Presidente e os demais diretores, está vinculada ao resultado financeiro da Companhia e às metas formais de cada área
de negócios. As metas gerais e as individuais compõem o chamado Programa de Gestão de Desempenho, de periodicidade anual, que se estende a todos
os funcionários e é avaliado trimestralmente. [4.5]

Mapeamento de riscos
Como diretriz da política de gestão de riscos, reforçada com a reestruturação do modelo de governança, na safra 2011/2012 a Copersucar realizou um
mapeamento de riscos inerentes às atividades da
empresa, liderado pelo Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, com a assessoria da KPMG Risk Advisory. Foram identificados 18 riscos estratégicos e
criados indicadores de monitoramento, como limites
para precificação das commodities, limites para
hedge e moedas estrangeiras, avaliação de práticas
sustentáveis na cadeia de fornecimento, expansão
da lavoura de cana, barreiras tarifárias governamentais, citações na mídia, absenteísmo e programa
de treinamento para gestores. Esse processo vem
aperfeiçoar o monitoramento que a Companhia já
praticava ao longo das últimas safras.
Na safra 2012/2013, o Comitê implantará um painel
de monitoramento, com a função de acompanhar
os indicadores periodicamente. As informações passarão a ser reportadas para o Comitê de Auditoria
e Gestão de Riscos.
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Precauções e oportunidades em mudanças climáticas
Os riscos provocados pelas mudanças climáticas podem ter impacto significativo na produção agrícola
e, por consequência, nas operações da Copersucar. Por isso, a Companhia monitora sistematicamente
as condições climáticas e prognósticos elaborados por empresa especializada em meteorologia. As
informações são compartilhadas com as Usinas Sócias. Com base na avaliação dessas estimativas, a
empresa toma decisões estratégicas e altera, se necessário, seus planos operacionais. [EC2 C]
Além disso, as Usinas Sócias investem em pesquisas conduzidas pelo CTC para a obtenção de variedades de cana transgênica, mais resistentes às diversidades do clima e com maior produtividade por
hectare. As pesquisas esperam o desenvolvimento de plantas com maior teor de açúcar, tolerância à
seca e resistência a pragas (www.ctc.com.br). [4.11]

Foram mapeados riscos financeiros, riscos relacionados à sustentabilidade em toda a cadeia, cenários de
safra, influência do governo no negócio da empresa,
comunicação corporativa, transparência com os públicos de interesse e política de recursos humanos.

Após a consolidação do sistema, será iniciado um
novo ciclo de mapeamento e revisão de indicadores,
que se repetirá periodicamente para manter a atualidade e assegurar a perenidade do negócio.
A fim de avaliar os controles de salvaguarda dos
ativos físicos e financeiros, foram realizadas nas
safras 2010/2011 e 2011/2012 auditorias nas unidades do TAC, TEC e Área Financeira do escritório
central, conforme procedimento e metodologias de
auditoria interna estabelecidos pelo Instituto dos
Auditores Internos do Brasil. Não foi identificado
nenhum indício de perda desses ativos. As três unidades auditadas correspondem a 43% das unidades
Copersucar. [SO2 C]

Código de conduta
O Código de Conduta Empresarial da Copersucar
reflete os valores da Companhia, explicita seus princípios morais e éticos e estabelece os parâmetros
para a conduta de todos os colaboradores e das
empresas controladas. Utilizado por algumas Unidades Produtoras Sócias como base para elaboração de seus próprios códigos, ele aborda questões
de diversidade; oportunidades iguais e respeito no
ambiente de trabalho, de modo a prevenir e evitar
assédio, trabalho infantil, escravo ou forçado; proteção às informações da Companhia; uso dos recur-
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sos da empresa; relações com os clientes, com a
concorrência e com o poder público. Também explicita o posicionamento sobre práticas ilegais de suborno, fraude e corrupção.
Em junho de 2011 foi lançada uma nova edição do
Código, contendo itens específicos para a política
de sustentabilidade da Copersucar; as relações com
os acionistas e as orientações para o diálogo com
esse público; a restrição à negociação de ações por
detentores de informações privilegiadas (insider
trading), com questões referentes à divulgação de
dados relevantes; e também definições sobre os
integrantes autorizados a falar em nome da Copersucar (porta-vozes).
A divulgação da segunda versão do documento foi
realizada via e-mail para todos os funcionários. Com

os fornecedores de serviços que atuam internamente, houve uma ação específica, concentrada no tema
Informações Privilegiadas. O Código de Conduta
Empresarial fica disponível no site da Copersucar e
pode ser acessado no endereço www.copersucar.
com.br/codigo_de_conduta_empresarial.
Além de difundir o entendimento da Copersucar quanto aos princípios morais e éticos, o Código tem como
objetivos constituir-se referência institucional para a
conduta de todos os funcionários da Companhia e de
suas subsidiárias, independentemente do cargo ou
função que exercem, e assegurar o comportamento
ético em todas as fases do negócio, em conformidade
às leis e aos valores da empresa.
Considerado relevante, o tema faz parte do treinamento dos novos colaboradores, no escritório e no Terminal

Combate a fraudes
A Copersucar mantém-se atenta a possíveis irregularidades encontradas no mercado de distribuição
de açúcar e combustíveis. No caso do etanol, cumpre estritamente o que exige a lei e só comercializa
o produto com empresas devidamente credenciadas pela Associação Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Caso algum cliente seja descredenciado pelo órgão regulador, a Companhia interrompe imediatamente o contrato de venda. Nos anos de 2010 e 2011, nenhum caso de
corrupção foi identificado na empresa. Nenhum caso relacionado à corrupção foi identificado nas
unidades da Copersucar durante o período 2010/2011. [SO4 C]

Conflitos de interesses
A empresa segue o que exige a legislação brasileira e preza por manter a clareza nos contratos que
firma com outros agentes.
A eventual divergência de interesses entre a Copersucar e seus acionistas, que são os produtores de
açúcar e etanol, é reconhecida pela Companhia como um risco. Por isso, o cuidado com a transparência está presente nos contratos de fornecimento e de prestação de serviços.
O Código de Conduta Empresarial traz um item específico sobre o assunto, subdividido entre os temas
participação em negócios fora da Companhia, relações com fornecedores, presentes e brindes e relações de parentesco. [4.6]
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Missão, Visão e Valores [4.8]

Missão
A Copersucar tem como propósito gerar valor por meio da integração vertical da
cadeia dos negócios de açúcar e etanol. Cria valor de forma sustentável com base em:
• Capacidade logística;
• Operações comerciais diferenciadas: escala, relevância e confiabilidade; tomada de
posição nos mercados físicos e de futuro; gestão de risco; capacidade de arbitragem
entre produtos, canais e origens;
• Excelência operacional.

Visão
Líder no suprimento global de açúcar e etanol, com participação de 30% da produção
nacional de cana-de-açúcar:
• Tem presença relevante nos principais mercados mundiais e é comprometida com o
sucesso dos clientes;
• Sua marca é reconhecida como global player;
• Seus profissionais são diferenciados por sua visão de negócio e competências voltadas
para a criação de valor.

Valores
Integridade
A Copersucar tem uma conduta íntegra e transparente em relação aos negócios,
observando as boas práticas de governança corporativa nas atividades diárias e nos
relacionamentos entre os funcionários, clientes, fornecedores e acionistas.
Respeito
A Copersucar conduz seus negócios com o compromisso de respeitar as pessoas, a
sociedade e o meio ambiente.
Criação de valor
A Copersucar estabelece relações de negócios duradouras, criando valor para seus
clientes, acionistas, funcionários e parceiros.
Excelência operacional
A Copersucar investe na melhoria contínua dos processos de gestão, de logística e de
comercialização de açúcar e etanol.
Sustentabilidade
O princípio da sustentabilidade na Copersucar está na criação de valor para os
acionistas e para a sociedade, gerenciando riscos e buscando o desenvolvimento
econômico, social e ambiental para as gerações atuais e futuras.
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Açucareiro Copersucar. Esse processo inclui a realização de palestras e a distribuição de materiais informativos impressos. Na safra 2010/2011, foram treinados 45
funcionários do escritório (gestores) e 115 do TAC (não
gestores), o que equivale, respectivamente, a 23% e
38% do quadro total. Na safra seguinte, 100% dos 193
funcionários da sede e dos 324 do terminal açucareiro
foram treinados. A empresa já estuda a viabilidade de
realizar um curso de reciclagem online. [SO3 C]

interesses. A principal entidade do setor é a União
da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), da qual
a Companhia participa ativamente. O presidente
do Conselho de Administração da Companhia faz
parte do Conselho Deliberativo da Unica, e o órgão também conta com representantes de Unidades Sócias como membros. A empresa, em assuntos específicos, também dialoga diretamente com
o poder público. [4.13]

Influência em políticas públicas

A Copersucar também integra o International Ethanol Trade Association (IETHA), entidade que visa
promover o comércio internacional de etanol, por
meio do desenvolvimento de ferramentas de mercado que apoiem a transformação do produto etanol
combustível em uma commodity mundial. [4.13]

A Copersucar busca influenciar políticas públicas
que impactem seu negócio por meio da participação em entidades de classe, que têm representatividade setorial, legitimidade e convergência de

Terminal multimodal em Ribeirão Preto
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Dessa forma, a empresa acompanha e participa das
discussões com a esfera governamental, a fim de
debater os principais temas de interesse do setor e
buscar melhores condições para seu desenvolvimento no país. Os temas da agenda pública no setor de
etanol se referiram à garantia da disponibilidade de
etanol para o abastecimento do mercado brasileiro
e à assunção da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustível (ANP) como órgão regulador do produto. A agenda incluiu também a crescente demanda por investimentos na produção e a necessidade de que o poder público reconheça as
externalidades positivas do biocombustível. [SO5 C]
Na estrutura de governança da empresa, o responsável por acompanhar e sugerir estratégias para o relacionamento com o governo é o Comitê Institucional.

Cabe a ele também analisar a relação mantida entre
a empresa e órgãos governamentais de regulação,
como a ANP, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) e, no âmbito estadual, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb)
e a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que administra o Porto de Santos.
O tema relações com o poder público e órgãos reguladores faz parte do Código de Conduta Empresarial, que determina que possíveis contribuições
para campanhas eleitorais só ocorram se forem
cumpridas todas as exigências legais. Assim, as
contribuições foram realizadas durante a safra
2010/2011 e devidamente informadas dentro dos
requerimentos legais.

Públicos de relacionamento Copersucar [4.14]

Acionistas

Bancos e
Instituições
Financeiras
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Entidades
de Classe
e ongs

Usinas
Sócias

Comunidades

Público
interno

Clientes

Imprensa

Fornecedores:
Logística,
Bens e Serviços

Concorrentes

Usinas não sócias
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Relações com públicos de
interesse [4.15]
Para seguir boas práticas de governança
corporativa, a Copersucar mapeia e busca
engajar seus públicos estratégicos.
Desde 2009 a Copersucar mapeia os públicos que impactam o negócio ou são impactados por ele, direta ou
indiretamente. As Unidades Sócias desempenham um
papel de duplo stakeholder, ambos com papéis distintos
e formalmente definidos, por serem tanto as fornecedoras de grande parte do volume de açúcar e etanol
comercializado quanto por serem acionistas da empresa. Na outra ponta, os clientes da Companhia representam outro stakeholder imprescindível para o bom desempenho e a continuidade do negócio.
Entre as prioridades incluem-se ainda os colaboradores, essenciais para as operações diárias e também
foco de engajamento contínuo, e os fornecedores de
logística, segmento que tem papel fundamental no
negócio e cujo trabalho de engajamento já foi iniciado
(veja mais no capítulo Eficiência logística).
São importantes também os terceiros não associados (usinas originadas) e os demais fornecedores
de bens e serviços, além das entidades de classe,
que representam de modo institucionalizado os interesses da Copersucar, as organizações não governamentais atuantes no setor e a imprensa. Quanto
ao governo, o relacionamento segue os mesmos
parâmetros éticos que regem as demais relações
da Companhia e acontece via Comitê Institucional.
A relação com a comunidade é um tema mais relevante nas Unidades Sócias, e a Copersucar busca
acompanhá-lo de perto, por meio de indicadores
de desempenho e do relacionamento próximo.
Para a empresa em si, cujas operações são prioritariamente comerciais e de logística, comunidade

e gerações futuras têm um conceito amplo, que
envolve atuação responsável para administrar os
impactos positivos e negativos em geral, no curto,
médio e longo prazos. Isso se reflete em seus projetos de investimento social privado, com foco em
educação nas comunidades onde tem operações.
No caso de bancos, instituições financeiras, concorrentes e órgãos de mídia, a Companhia reconhece que boas práticas, conduta ética e comunicação frequente nos temas de relevância
asseguram uma boa reputação e credibilidade no
mercado, contribuindo também para a gestão econômica da empresa.

Prêmios e reconhecimentos [1.1, 2.10]
Na safra 2011/2012, a Companhia recebeu importantes reconhecimentos da mídia por seu desempenho na safra 2010/2011:
• Pelo segundo ano consecutivo, a revista Globo
Rural distinguiu a Copersucar como a Melhor
Empresa nas categorias Açúcar e Álcool e Comércio Exterior. Os mesmos prêmios foram conquistados também na Safra 2010/2011 e em anos
anteriores pela Cooperativa;
• A publicação Valor Grandes Grupos, edição 2011,
destacou o desempenho da Copersucar no setor
de Comércio como a primeira em crescimento
da receita bruta e a segunda com a melhor taxa
de rentabilidade patrimonial;
• No anuário Valor 1.000, a Copersucar foi a primeira classificada nos quesitos de Rentabilidade
e Giro do Ativo no setor de Açúcar e Álcool, com
a segunda colocação no ranking setorial, por seu
desempenho na safra 2010/2011;
• Na edição As Melhores da Dinheiro, a Copersucar obteve a melhor pontuação entre as empresas do agronegócio no critério de Governança
Corporativa e classificou-se entre as duas melhores do setor, também em relação ao período
2010/2011.
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Sustentabilidade na Copersucar
A Copersucar busca ser uma das protagonistas do modelo de
desenvolvimento sustentável do Brasil. Com comitês e estruturas em
todos os níveis da administração, a Companhia reforça o seu compromisso
com a governança da sustentabilidade e engajamento de stakeholders.

4.1. Desafios e oportunidades
A Copersucar encara a sustentabilidade como um
dos pilares da sua estratégia para crescer e garantir sua continuidade. Sua missão é integrar a cadeia de açúcar e etanol e gerar valor de maneira
sustentável aos principais públicos de interesse –
fornecedores, acionistas, clientes, colaboradores
e sociedade em geral. Dessa forma, busca responder às exigências do mercado, que tem se tornado

cada vez mais rigoroso quanto a boas práticas
sociais, ambientais e econômicas.
Como comercializadora de açúcar e etanol integrada à produção, assume o papel de mobilizar as 48
Unidades Produtoras Sócias, que mantêm gestão
independente, na incorporação dos principais temas de sustentabilidade referentes ao setor em
seu dia a dia. Para isso, promove ações de conscientização, busca e compartilha conhecimento,
apresenta as tendências do mercado e os impactos
positivos que as melhores práticas trazem ao negócio. Dessa maneira, a empresa reconhece seu
compromisso com a cadeia e visa contribuir para
melhorias em todo o setor.
Desde a safra 2010/2011, a Copersucar mantém
um sistema de monitoramento e coleta de indicadores sociais, ambientais e econômicos da metodologia Global Reporting Initiative (GRI). Por meio
de uma ferramenta digital, desenvolvida especificamente para monitorar os indicadores GRI via
web, as usinas reportam o desempenho em diferentes quesitos. Sistematicamente, a Companhia
promove reuniões de trabalho e fornece informações técnicas para auxiliar as usinas a compreender melhor os conceitos e as práticas referentes
aos indicadores.

Pesquisa de variedades de cana-de-açúcar
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Todas as Unidades Produtoras Sócias fazem parte do sistema de monitoramento, com diferentes
níveis de atendimento, e se dispõem a implementar os princípios do desenvolvimento sustentável
em todas suas unidades. É desafio contínuo da
Copersucar engajá-las, sobretudo as integrantes
mais recentes.
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Colheita mecanizada de cana-de-açúcar em Usina Sócia
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Viveiro de mudas para reflorestamento em Usina Sócia

4.2. Governança da
sustentabilidade
O modelo de governança da sustentabilidade foi
pensado a partir das boas práticas de governança corporativa e se apoia em uma política de sustentabilidade aprovada pelos órgãos de administração da Copersucar e que norteia todas as
ações da Companhia. Nesse sentido, a Copersucar
formalizou, em junho de 2011, o Comitê de Sustentabilidade como órgão auxiliar da administração, que será composto por membros da Administração e do Conselho Consultivo e tem as
seguintes atribuições:
(a) Opinar sobre as políticas e os planos para o sistema de gestão da sustentabilidade da Companhia;
(b) Acompanhar o plano de ação e as iniciativas da
Área de Gestão de Sustentabilidade, apontando
eventuais ajustes que se façam necessários;
(c) Acompanhar a produção do Relatório de Sustentabilidade, com foco na preservação da imagem
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e da reputação da Companhia e no equilíbrio do
sistema de sustentabilidade em suas três dimensões – econômico-financeira, ambiental e social;
(d) Acompanhar os compromissos decorrentes da
adesão da Companhia e de suas contrapartes ao
padrão GRI, aos requisitos legais apresentados
pelo mercado e a outros protocolos de sustentabilidade, sugerindo ajustamentos que se fizerem necessários; e
(e) Analisar, avaliar os impactos e sugerir alternativas de solução para situações de conflito dos
sistemas de sustentabilidade da Companhia e de
suas contrapartes.
Ainda com o objetivo de garantir a adoção de práticas sustentáveis, a Diretoria Executiva determina
o planejamento e monitora as ações relacionadas.
No nível gerencial, a gestão da sustentabilidade é
desempenhada pelo Diretor de Planejamento, a
quem responde diretamente a área de coordenação
técnica, que está encarregada do engajamento das
Unidades Sócias e do encaminhamento, junto às
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usinas, das diferentes demandas do mercado. Essas
reuniões ocorrem semanalmente para posicionamento das atividades e orientações gerais. [4.9]
Completam a estrutura o grupo facilitador e os grupos técnicos da Companhia e das usinas, que discutem questões relevantes para a evolução da sustentabilidade no modelo de negócios Copersucar no
setor sucroenergético e na sociedade.

• Atuar com integridade, ética e transparência nos
relacionamentos;
• Gerenciar os riscos do negócio relacionados aos
processos de sustentabilidade;
• Disseminar conhecimento e incentivar ações sustentáveis junto ao seu público de relacionamento;
• Conscientizar os colaboradores sobre seu papel
socioambiental.

Política de sustentabilidade Copersucar

A Copersucar mantém uma estrutura para gerenciar e continuamente melhorar as políticas, os
procedimentos e os processos do seu sistema de
sustentabilidade. Nesse modelo, todos os requisitos importantes para o monitoramento do sistema
estão contemplados e consideram, entre outros
fatores, a apresentação da sua estrutura de governança, os requisitos legais mais relevantes e
relacionados com o tema sustentabilidade, as
ações ligadas à sua cadeia de valor, código de
ética e a documentação pertinente, como demonstrado no diagrama abaixo.

A sustentabilidade na empresa é fundamentada em
estratégias que orientam suas decisões, valorizam
o relacionamento com seus diferentes públicos e
reforçam seu compromisso com o bem-estar das
gerações atuais e futuras.
As iniciativas e ações da Copersucar buscam:
• Gerar valor influenciando positivamente mudanças econômicas, sociais e ambientais;
• Influenciar a prática da sustentabilidade em toda
a cadeia de valor;

Modelo do Sistema de Gestão de Sustentabilidade Copersucar
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Modelo do Processo da Sustentabilidade Copersucar

Elaboração
conjunta

Fornecedores
dos fornecedores

Fornecedores:
embalagem,
transporte,
armazenagem e
usinas não sócias

Terminais Multimodais

Terminal Açucareiro

Fornecedores
das Usinas

Escritório Central

Usinas Sócias

Mercado

4.3. Engajamento na prática
Nas safras 2010/2011 e 2011/2012, a área de Sustentabilidade promoveu nove encontros com as
usinas para explorar temas relacionados à sustentabilidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento e incentivar formas mais eficientes de
gestão dos impactos nas Unidades Sócias. Com
esse foco, especialistas em sustentabilidade fo-
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ram convidados a falar sobre pontos relevantes
do setor, tais como emissões, biodiversidade e
recursos hídricos, formas de mitigação e a importância da adoção de boas práticas na gestão da
sustentabilidade.
Na safra 2009/2010, a Copersucar realizou o primeiro inventário de emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE), baseado na metodologia da Greenhou-
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Disseminação na cadeia
No processo de engajamento da cadeia de valor, as Unidades Produtoras Sócias realizaram, por solicitação da Copersucar, o engajamento de seus fornecedores de cana, avaliando-os por meio de um
protocolo de 30 itens referentes às práticas ambientais, sociais e de relações trabalhistas. O processo foi de autoavaliação e permitiu o relato sobre eliminação da queima da cana, descarte de embalagens de agrotóxicos, utilização de defensivos agrícolas, uso de equipamentos de proteção individual
(EPIs), entre outros aspectos.
Esse trabalho foi realizado na safra 2010/2011 e dele participaram 28 das 39 Usinas Sócias, com a
adesão de 86 fornecedores. Seu objetivo foi a inclusão contínua do maior número de fornecedores
no atendimento aos quesitos da sustentabilidade.

se Gas Protocol Brasil (GHG Protocol Brasil), e fez
medições em quatro usinas. Esse trabalho foi realizado por uma empresa especializada, que desenvolveu um sistema eletrônico padronizando critérios e procedimentos de cálculo. Em 2010/2011, a
Companhia disponibilizou a ferramenta de medição
de GEE a todas as Unidades Sócias para a realização
de seus próprios inventários de emissões (veja mais
em Mudanças Climáticas).
O trabalho de engajamento também prevê o incentivo às parceiras para que influenciem sua própria
cadeia de fornecimento. Como evolução do compro-

misso de induzir o desenvolvimento sustentável em
toda a cadeia de valor, a Copersucar mantém um
trabalho de engajamento dos fornecedores de logística e já analisa formas de influenciar diretamente as usinas originadas.
Com o aprendizado adquirido por meio do monitoramento dos indicadores, a Companhia selecionou
sete indicadores GRI para compor o Índice Copersucar. O objetivo é estabelecer marcos de referência e possibilitar às Usinas Sócias acompanhar seu
desempenho em relação ao Índice e buscar melhorias, se considerar necessário.

Índice Copersucar – safra 2011/2012
Indicador

Enfoque

IC

Unidade

EC5

Variação da proporção do salário mais baixo
comparado ao salário mínimo nacional

1,1

salário usina/salário mínimo

LA10

Horas de treinamento por total de funcionários

46,4

h/funcionário usina

EN4

Energia consumida

19

kWh/TC

EN8

Total de água captada

1,8

m3/TC

EN10

Volume total de água reciclada e reutilizada

11,96

m3/TC

EN18

Índice de mecanização de cana crua

0,7

TC mecanizada e crua/TC

LA7

Índice de saúde e segurança

2,6

nº acidentes por 100 mil TC
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4.4. Compromissos com a sustentabilidade
Atendimento aos compromissos da Copersucar assumidos no relatório publicado na safra
2009/2010 [1.1, 1.2]
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Compromissos

Ações

Status

Gestão da Informação
Informatizar a coleta de dados visando otimizar
a consolidação das informações

Implantação do software para o sistema
de monitoramento dos indicadores GRI
na sede, no TAC e nas Unidades Sócias

Atingido

Credibilidade
Realizar a verificação externa no próximo
relatório GRI

Realização do processo de assurance para o
relato do biênio 2010/2011 – 2011/2012

Engajamento
Ampliar o engajamento de públicos de
relacionamento a fim de reavaliar a materialidade
para o próximo período de relato

Processo de consulta estendido a oito
stakeholders: público interno; Unidades
Sócias; clientes; fornecedores de logística;
entidades de classe; ONGs e instituições;
imprensa e instituições financeiras

Biodiversidade
Desenvolver programa com foco na educação
para a biodiversidade junto às Usinas Sócias

Organização de workshop para
Unidades Sócias sobre o tema

Inventário de emissões
Divulgar ferramenta Copersucar para levantamento
das emissões, de forma a capacitar as Usinas
Sócias a promover seu próprio estudo

Apoio à realização de inventário de emissões
em quatro Unidades Sócias e disponibilização
Atingido
dos resultados a todas as usinas

Logística Verde
Implementar avaliação sistemática do atendimento
aos critérios Copersucar de sustentabilidade no
transporte de açúcar e etanol

Implementação do programa, que já
está na segunda etapa

Usinas Sócias
Implementar avaliação sistemática do atendimento
aos critérios Copersucar de sustentabilidade na
cadeia de fornecimento das Usinas Sócias

Aplicação de questionário por parte das
Unidades Sócias em três dos principais
fornecedores, com resultados analisados
pela Copersucar

Consumo consciente
Reduzir a quantidade de papel sulfite e tinta usada
no escritório

Campanhas internas de conscientização
visando à redução de 2% no consumo de
papel sulfite

Educação para a sustentabilidade
Dar continuidade ao processo de educação para a
sustentabilidade, com a realização de atividades
que estimulem mudanças de atitude

Realização periódica de palestras,
encontros e diálogos que abordam o tema
sustentabilidade. Algumas iniciativas
abrangem inclusive os familiares dos
colaboradores

Investimento social
Ampliar e sistematizar os investimentos em linha
com a estratégia de incentivo à educação e
preservação cultural da memória nacional

Evolução das formas de monitoramento
e crescimento dos investimentos sociais
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Atingido
Tinta para impressora:
atingido.
Papel sulfite: meta
não atingida.

Atingido

Atingido

Sustentabilidade na Copersucar

Compromissos da Copersucar para as safras 2012/2013 – 2013/2014 [1.2]

Responsabilidade
Social
Definição de
política de
investimentos
Emissões de GEE
Realização da
medição do ciclo de
emissões do etanol,
da produção ao
porto de embarque

Comunidade
Desenvolvimento de
metodologia para
avaliação do impacto
das operações de
produção e unidades
logísticas na
comunidade

Copersucar

Consumo
consciente
Realização de
campanhas internas de
engajamento visando à
redução de 2% do
consumo de papel
sulfite no escritório
sede

Certificação
BonsucroTM
Expansão no
volume de produto
certificado em
1 milhão de
toneladas de cana
Cadeia de
Fornecimento

Usinas Sócias
Intensificação dos
programas de
engajamento
voltados à redução
do consumo de água

Usinas Sócias
Engajamento da
cadeia de
fornecimento de
cana

Usinas
Não Sócias
Engajamento dos
fornecedores de
produto originado
em 100% do
fornecimento
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Temas materiais para os stakeholders
Além de garantir transparência e eficiência na gestão, a Copersucar prima
pela qualidade de seus processos e dos produtos comercializados, em toda
a cadeia de negócios, das usinas ao cliente final, com atenção às melhores
práticas e respeito às pessoas e ao meio ambiente.

5.1. Transparência nos
negócios
Este indicador está tratado no
capítulo 3 – A Empresa, páginas 20 a 42

5.2. Ética e governança
Este indicador está tratado no
capítulo 3 – A Empresa, páginas 42 a 53

5.3. Responsabilidade
pelo produto
Contexto do setor
Pelo fato de o açúcar ser um produto alimentício,
as principais questões sobre sua qualidade envolvem a saúde do consumidor e se referem à contaminação, desde a matéria-prima (cana-de-açúcar),
passando pelo processo de produção e armazenagem, até a distribuição ao destino final. Também
são analisados casos de não conformidade quanto
às características físico-químicas, que determinam
as especificidades do produto e devem constar no
detalhamento técnico.
Para o etanol, os critérios levam em conta sobretudo os aspectos físico-químicos relacionados ao desempenho do combustível e às emissões geradas
no ciclo de vida do produto, além de aspectos de
segurança voltados à armazenagem e distribuição.
Em 2011, uma Medida Provisória passou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a atribuição de fiscalizar não
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somente os produtos disponíveis no mercado,
mas toda a cadeia de produção, desde a cana na
lavoura.
No Brasil, os automóveis flex fuel podem funcionar com gasolina (já com adição de etanol entre
18% e 25%) ou com até 100% de etanol, abastecido diretamente no tanque. O motor bicombustível oferece ampla liberdade de escolha para os
usuários, que podem optar pelo combustível de
acordo com seu preço, disponibilidade no mercado e desempenho do veículo, considerando as
diferenças no rendimento do motor com uso da
gasolina ou etanol. Países como EUA, Canadá,
Reino Unido e Alemanha, entre outros, possuem
veículos com tecnologia para o uso de misturas
predefinidas de gasolina e de etanol, mas só no
Brasil os veículos têm flexibilidade para funcionar
com misturas em qualquer proporção, a critério
do consumidor.

Qualidade assegurada [PR1 C]
Os procedimentos relacionados à saúde e segurança dos consumidores que utilizam o açúcar e o etanol são responsabilidade das Unidades Produtoras
Sócias, mas os produtos também passam pelo controle da Copersucar. A gestão de qualidade dos produtos se baseia em manuais específicos, padronização de métodos e calibração de equipamentos para
obedecer à legislação brasileira e às normas de
qualidade referentes ao açúcar e ao etanol. Os mercados são regulados, respectivamente, pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
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No âmbito internacional, o açúcar segue as normas do
Codex Alimentarius, da Organização das Nações Unidas (ONU), para normalização de alimentos, e atende
às demandas de qualidade específicas de cada país.
A Copersucar incentiva também que as Unidades
Sócias sigam os parâmetros estabelecidos pela certificação FSSC 22000, que considera a ISO 22000
associada à ISO/TS 22002-1, de segurança de alimentos, e pela norma ABNT NBR 17.505, que trata
do armazenamento e da operação de líquidos inflamáveis. Por meio de um programa de gerenciamento, a empresa verifica anualmente o grau de adesão
das usinas aos requisitos das normas.

Na safra 2010/2011, as auditorias somaram 1.440
horas/homem por dia, com foco em análise de processo, qualidade, responsabilidade socioambiental,
segurança de alimentos e outros requisitos que
contribuem para o aprimoramento da gestão nas
usinas. Essas auditorias ocorrem em cada safra, são
realizadas por empresa auditora independente e
fazem parte de um programa conduzido pela Copersucar desde a safra 2000/2001 (veja mais na
pág. 71). A Copersucar não registrou casos de não
conformidades legais, multas por não atendimento
às leis e aos regulamentos aplicáveis durante o período, e não houve demandas desse tipo junto ao
Departamento Jurídico. [PR2 C]

Armazenagem de açúcar em Usina Sócia
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Os preceitos de qualidade seguidos pelas Unidades
Produtoras Sócias também são estabelecidos nos
contratos de originação com as usinas não associadas. Mesmo com menor poder de influência na gestão da qualidade, a Copersucar deu início, na safra
2011/2012, a um programa de integração para compartilhar algumas iniciativas de melhoria de processo realizadas pelas Unidades Sócias.

Paranaguá (PR), onde supervisores de qualidade
realizam inspeções periódicas.
Caso seja identificada alguma inadequação na especificação do produto em qualquer uma das etapas, a unidade produtora é notificada e, se for comprovado algum desvio, a Copersucar interrompe o
fornecimento e informa a usina para que ajuste seu
processo.

Controle da qualidade [PR1 C]
No início da safra, a Copersucar define a especificação técnica dos produtos que serão comercializados no período, de acordo com necessidades internas e demandas de mercado. As usinas garantem
a entrega em conformidade com as especificações,
por meio de um plano de controle de qualidade estabelecido para o monitoramento do produto em
todas as fases de fabricação. No caso de riscos de
contaminação, é realizado um programa anual de
resíduos de pesticidas e metais pesados, envolvendo todas as Unidades Sócias.
O açúcar que segue para a exportação passa por
um novo controle de qualidade no Terminal Açucareiro Copersucar (TAC). Todo o açúcar a granel
recebido é monitorado por uma supervisora independente, que emite relatórios diários de qualidade. Da mesma forma, o açúcar ensacado, do tipo
branco, é inspecionado pelo laboratório do próprio
terminal, e sempre que necessário uma supervisora independente também pode atuar no monitoramento desse produto.
Os armazéns do TAC são mantidos sob rígido controle de limpeza, higiene e combate a pragas. Os
porões dos navios transportadores também passam
por inspeção antes do embarque no porto. O processo de controle tem sido replicado no Terminal de
Estufagem de Contêineres (TEC), no Guarujá (SP),
e nos terminais utilizados pela Copersucar para a
exportação de etanol e açúcar, em Santos (SP) e
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O cliente final recebe 100% do etanol e do açúcar
com os certificados de qualidade do produto e tem
acesso às especificações técnicas e à Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), com dados sobre segurança e medidas para
evitar impactos ambientais durante o uso. [PR3 C]
Não foi identificada, no período, nenhuma irregularidade sobre rotulagem, e o Departamento Jurídico
não foi acionado para nenhuma ação referente a
não conformidades com regulamentos e códigos
voluntários sobre o tema. Contudo, houve uma
ocorrência num lote de açúcar comercializado, que
continha pequenas partículas de plástico provenientes da embalagem. A Copersucar realizou a segregação e descarte adequado do produto contaminado e assumiu todos os custos envolvidos na
operação. [PR4 C, PR9 C]

Reclamações
A Copersucar monitora todas as reclamações recebidas e as classifica por tipo de ocorrência. Nas duas
últimas safras, não houve reclamações ou multas
relativas à violação de cláusulas de confidencialidade com clientes. [PR8 C] A maioria dos registros se
referiu à entrega de produtos com embalagens danificadas durante o transporte do açúcar branco.
Nesses casos, a Companhia recebe o produto de volta e cobra o custo adicional acarretado pela devolução da empresa prestadora de serviço. Outras notificações corresponderam a pedidos de adequação à
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Área de empacotamento em Usina Sócia

legislação do país importador, com destaque para as
solicitações vindas da Colômbia e do Oriente Médio.
Todos foram atendidos pela empresa.
Em 2011, foi iniciado um projeto piloto para diminuir
a ocorrência de reclamações. Três Unidades Sócias
foram selecionadas para participar e tiveram os tipos mais frequentes de queixas analisados. O objetivo é estudar formas para reduzir os registros, criar
um procedimento padrão e replicá-lo, posteriormente, em todas as usinas.
A Copersucar não mede a satisfação dos clientes de
forma sistemática. Os feedbacks são recebidos diretamente pela área comercial, que se mantém próxima e acessível. Cada vendedor possui seu grupo de
clientes fixos para personalizar o atendimento.

As reclamações recebidas no que se refere à qualidade do produto são repassadas à área de Qualidade da Copersucar, que as encaminha para a
Unidade Sócia responsável. Cabe à usina avaliar
a reivindicação e realizar as ações corretivas necessárias, com o acompanhamento da Companhia. Para melhorar a eficácia das respostas das
usinas, no final da safra 2010/2011 todas as Unidades Sócias receberam uma capacitação, feita
por uma consultoria especializada.
Eventualmente, a Copersucar realiza estudos e
pesquisas voltados ao mercado interno. O objetivo é acompanhar as percepções e necessidades
dos clientes e, então, revisar as especificações do
açúcar e etanol e os processos característicos.
[PR5 C]
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Laboratório de controle de qualidade no TAC

Certificações e atendimento a padrões
A concessão para operar o TAC, emitida pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp),
exige que o terminal possua certificações internacionais. Para gerenciá-las, o TAC conta com o Sistema Integrado de Gestão (SIG), que abrange as
certificações ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e
OHSAS 18001:2007, relativas à qualidade, à gestão
ambiental e à saúde e segurança ocupacional, respectivamente. Semestralmente, o terminal passa
por auditorias, contratadas pela própria Copersucar,
e a cada três anos as certificações são renovadas.
Nos outros terminais da empresa, que não possuem
certificações, grande parte das boas práticas operacionais é replicada.
Em relação às Unidades Sócias, a Copersucar busca
esclarecer o valor que as certificações acrescentam
ao produto e ao negócio, especialmente quando são
exigidas pelos clientes. Atualmente, sete usinas pos-
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suem a certificação FSSC 22000, de segurança de
alimentos, para a produção de açúcar branco, representando 44% do total desse produto comercializado em 2011/2012. São elas: São José ZL, Barra
Grande, Quatá, São Manoel, São Francisco, Santo
Antonio e Santa Lúcia.
No que se refere ao etanol, a Copersucar busca incentivar a adesão à norma de segurança NBR 17.5051:2006, instituída para padronizar processos de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis
e que é exigida pelas distribuidoras de combustíveis.
Para vender aos Estados Unidos, é preciso obter o
cadastro Renewable Fuel Standard (RFS2), da agência de proteção ambiental norte-americana, a Environmental Protection Agency (EPA), e comprovar
que a cana-de-açúcar usada na produção do biocombustível não vem de áreas desflorestadas. A Copersucar foi uma das primeiras empresas a obter a homologação para fornecer aos EUA e, atualmente, 39
Unidades Sócias possuem o registro.
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Diferencial de serviços
O Programa Diferencial de Serviços da Copersucar realiza avaliações anuais em todas as Unidades
Produtoras Sócias, que são submetidas a uma auditoria externa para verificar itens como boas práticas
de fabricação, segurança do produto acabado, calibração dos equipamentos e treinamentos de equipe.
As análises do açúcar e do etanol são feitas pelos laboratórios das próprias usinas e, quando necessário, amostras são encaminhadas a laboratórios externos.
Os resultados geram um ranking das unidades, e as usinas que eventualmente estiverem abaixo dos
padrões exigidos são notificadas e fortemente exigidas para buscar melhorias.
Em novo ciclo de melhorias, desde o final da safra 2010/2011, o programa passa por uma reestruturação. Agora denominado Qualificação de Fornecedores, o novo modelo reforça a necessidade de
maior alinhamento às demandas dos mercados interno e externo e valoriza de forma diferenciada as
unidades que buscarem a garantia na segurança de alimentos.

Como uma empresa com atuação global, a Copersucar deve atender às legislações ambientais e sociais dos países onde tem clientes, como o Japão e
membros da Comunidade Europeia, além dos EUA.
Para tanto, acompanha a dinâmica das legislações
desses países e cuida para que todos os requisitos
sejam atendidos em sua cadeia produtiva. [4.9]
A Copersucar endossa, através de declarações emitidas e assinadas pela Diretoria Executiva, requisitos legais exigidos pelos países onde o produto será
utilizado, como os já citados. Essas declarações são
solicitadas pelos clientes e abordam princípios de
sustentabilidade (sociais e ambientais) constantes
nas legislações. [4.12]

Certificação em Sustentabilidade
padrão BonsucroTM [4.12]
Bonsucro™ é uma organização multissetorial, reconhecida como referência mundial em sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar e seus derivados. A iniciativa objetiva padronizar no mundo todo
a adoção de práticas sustentáveis na produção de
cana-de-açúcar, no processamento nas usinas e produtos derivados. Com sede em Londres, a entidade
é um fórum internacional de diálogo entre produ-

tores, comercializadores, ONGs e investidores, voltado para a discussão e o estabelecimento de princípios e critérios que protejam o meio ambiente e
garantam condições seguras de emprego no setor,
além de gerar benefícios econômicos e oportunidades de negócios.
A Copersucar tornou-se membro da entidade na
safra 2011/2012. A certificação Bonsucro™ reconhece a adoção de práticas sustentáveis no processamento da biomassa, do plantio à produção de açúcar e etanol. A Copersucar e cinco Usinas Sócias
(São Manoel, Santa Adélia, São José ZL, Barra Grande e Quatá) produtoras de açúcar branco e etanol
foram certificadas, respectivamente, em relação à
cadeia de custódia e ao padrão de produção.

Produtos Copersucar certificados Bonsucro TM
Total cana (t)

7.800.000

Açúcar (t)

422.156

Etanol (m )

309.604

3

A partir de abril de 2012, a Copersucar passou a
integrar o Conselho do Bonsucro™, na categoria
industrial.
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Certificações das Unidades Sócias
ISO 9001

FSSC 22000

BonsucroTM

Melhoramentos

São Manoel

São Manoel

Jacarezinho

Santa Lúcia

Santa Adélia – Jaboticabal

Santo Antônio

Santo Antônio

Zilor – Barra Grande

São Francisco

São Francisco

Zilor – Quatá

Zilor – Barra Grande

Zilor – Barra Grande

Zilor – São José

Zilor – Quatá

Zilor – Quatá

Zilor – São José

Zilor – São José

Copersucar e tecnologia [4.13]

5.4. Saúde e segurança

Como comercializadora em larga escala e agente
integrador da cadeia produtiva, a Copersucar considera a tecnologia como um fator de competitividade e acréscimo de valor. Por isso, a Copersucar e suas Usinas Sócias participam ativamente
da gestão do Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC), principal referência mundial no desenvolvimento de conhecimento e tecnologia do setor
sucroenergético, da cultura da cana ao processamento industrial inovador.

Contexto do setor

Em 1969, a Copersucar fundou o CTC, em Piracicaba (SP), para desenvolver tecnologias que aprimorassem a produção e o processamento de cana-de-açúcar. Em 2004, ele foi desvinculado da
Companhia e se tornou uma entidade setorial,
mantida por produtores de açúcar e etanol associados. Para aumentar sua competitividade, em
2010 converteu-se em empresa (sociedade anônima), que tem entre seus acionistas as Usinas
Sócias da Copersucar.
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Alguns dos principais riscos relacionados à saúde e à
segurança do trabalhador no setor sucroenergético
referem-se ao manuseio dos equipamentos, à realização de atividades em altura e a acidentes no transporte dos trabalhadores até as plantações. O tema é um
dos focos do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar
as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. Esse
programa, implementado pelo governo federal em
parceria com representantes dos trabalhadores e entidades patronais, visa melhorar as condições atuais
de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar em
todo o Brasil (leia mais no capítulo Direitos humanos
e cadeia de valor). O documento prevê esforços conjuntos para a adoção de melhores práticas em prol da
segurança, com ênfase no fornecimento correto de
equipamentos de proteção individual (EPIs) e na conscientização sobre a importância de seu uso, a fim de
prevenir acidentes de trabalho na lavoura (cortes durante a colheita e intoxicação na aplicação de fertilizantes e pesticidas, por exemplo).
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Cuidados com os profissionais
A Companhia assegura condições adequadas
a seus colaboradores e busca influenciar a
cadeia para a adoção de boas práticas.
Todos os colaboradores da empresa estão representados na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), formada por três membros efetivos e três
suplentes. Os acordos de negociação coletiva, que
abrangem 100% dos funcionários da empresa, incluem cobertura de 50% de auxílio-medicamento
e a antecipação e complementação de auxílio-doença e auxílio acidentário. [LA6 C, LA9 C]
No escritório administrativo, a jornada de trabalho
nos horários de entrada e saída é flexível. O objetivo dessa prática é conciliar as necessidades do trabalho com os interesses do funcionário. Eventuais
atrasos ou faltas são passíveis de compensação.
No Terminal Açucareiro Copersucar, o absenteísmo
correspondeu a 2% na safra 2010/2011. Nos dois
locais (TAC e escritório administrativo), não foi registrado nenhum caso de lesão, doença ocupacional
ou afastamento ocasionado por acidente de trabalho. No período seguinte, os números se mantiveram os mesmos. [LA7 C]
Nas Usinas Sócias, onde se concentram as atividades de maior risco na cadeia da cana-de-açúcar, a
Copersucar busca incentivar a adoção de padrões
rígidos de saúde e segurança do trabalhador, com
base em leis e normas aplicáveis. Também monitora
o desempenho de cada uma delas por meio de indicadores estabelecidos, relatados periodicamente.
Todos os funcionários das Unidades Sócias são representados pela Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (Cipa) ou pela Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural (CIPATR),
específica para os trabalhadores do campo, como

determina a Norma Regulamentadora nº 31 (NR 31),
do Ministério do Trabalho e Emprego. [LA6 U]
Na safra 2010/2011, 32 usinas possuíam um acordo
formal com sindicatos relativo a aspectos de saúde
e segurança para os funcionários das áreas agrícola e industrial. Em 2011/2012, 41 usinas possuíam
acordo na área agrícola e na área industrial. A diferença refere-se ao fato de três usinas não terem
área agrícola sob sua responsabilidade. Os aspectos
abrangem temas obrigatórios, como o fornecimento de EPIs, adicionais de insalubridade e periculosidade, condições sanitárias e de higiene e o direito
ao funcionário de se recusar a trabalhar quando
constatados riscos graves e iminentes. Nas quatro
usinas do Grupo Aralco, além dos itens acima citados, o acordo coletivo estabelece assistência médica e odontológica a todos os funcionários. [LA9 U]
Todas as Unidades Sócias utilizam agroquímicos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, cuja aplicação é recomendada nos
receituários agronômicos, validados por profissionais
credenciados. Os trabalhadores que manuseiam esses produtos recebem treinamentos específicos, utilizam EPIs e passam por exames médicos periódicos,
a fim de eliminar riscos de contaminação.

Segurança no Terminal Açucareiro
Copersucar (TAC)
Na safra 2010/2011, o TAC passou a realizar internamente auditorias periódicas de segurança ocupacional, e o trabalho na área foi integrado ao programa
de resultados do terminal. A iniciativa motivou a
redução da frequência e da gravidade de acidentes.
O TAC segue todas as normas e legislações pertinentes à saúde e segurança dos trabalhadores. Permanentemente, há uma equipe especializada em
segurança do trabalho, responsável pela política de
segurança e pela realização de treinamentos. O uso
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dos equipamentos de proteção individual é constantemente monitorado. A Copersucar ainda supera o que pede a Norma Regulamentadora nº 29 (NR
29), sobre saúde e segurança no trabalho portuário,
ao manter um técnico de segurança a mais na equipe, constituída por um engenheiro e três técnicos.
Também conta com um médico do trabalho, presente durante três horas por dia, e um técnico de enfermagem.
Além dos colaboradores, também passam por treinamento os profissionais terceirizados, prestadores
de serviços e visitantes que tenham acesso ao terminal. Como instrumento de gestão, o terminal utiliza o programa Safety Training Observation Program (Stop), que contribui para a redução de
acidentes e diminui comportamentos de risco. Na
safra 2011/2012, a equipe de colaboradores passou
por um novo treinamento do Stop.
Entre as principais iniciativas de aprimoramento
nas últimas safras estão a fabricação de suportes
com vibrador para a descarga de caminhões graneleiros, substituindo a necessidade de utilização de
ferramentas manuais, e a ampliação do conteúdo
programático de integração de novos funcionários,
de 12 para 44 horas.

Saúde e bem-estar [LA8 C]
Preocupada com a saúde e o bem-estar de sua equipe, a Companhia adota uma série de medidas para
prevenir doenças ocupacionais, conscientizar sobre
problemas crônicos de saúde e promover um ambiente de trabalho saudável. Todas elas fazem parte do programa de qualidade de vida da Copersucar,
o CoperVida.
No TAC, desde a safra 2010/2011 são realizadas sessões de ginástica laboral três vezes por semana.
Também foi introduzido um programa de monitoramento de doenças osteomusculares, direcionado à
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função de auxiliar de operação. Juntas, as iniciativas resultaram em uma redução de 38% nos casos
de lesões na coluna em relação à safra anterior.
No escritório administrativo, além da ginástica laboral, há quick massage e um projeto que oferece
treinamento e monitoramento para a prática de
caminhadas e corridas. Fruto do trabalho desenvolvido pelo Comitê de Pesquisa e Gestão de Clima
Organizacional, o CoperVida passou a oferecer, na
safra 2011/2012, sessões de reflexologia e acompanhamento com nutricionistas. A empresa implantou
ainda um programa de gestão de saúde para acompanhamento de doenças crônicas, como diabetes e
hipertensão arterial.
A Copersucar também promove palestras sobre temas ligados à saúde na sede e no TAC. Neste último,
o projeto Diálogo Diário do Sistema Integrado de
Gestão (DDSIG) realiza conversas informais entre
os gestores e demais funcionários antes do início
das atividades e inclui temas sobre segurança e
saúde. Uma vez por ano, o TAC realiza a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), em que são reunidos os colaboradores, profissionais terceirizados e de terminais vizinhos, além
de membros da comunidade, para falar sobre problemas de saúde como tabagismo, doenças sexualmente transmissíveis (DST), colesterol. Em nenhuma das operações, no escritório e no TAC, foram
identificados trabalhadores envolvidos em atividades ocupacionais com alta incidência ou risco elevado de doenças específicas.

Prevenção nas usinas [LA8 U]
As usinas possuem modelos diversificados de educação, tratamento e treinamento, aconselhamento,
prevenção e controle de riscos relacionados a doenças graves. Entre as iniciativas estão acompanhamento da saúde dos funcionários, campanhas, palestras e treinamentos específicos. Todas as 39
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Carregamento de etanol em Usina Sócia
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Refeitório em área de colheita de cana em Usina Sócia

Unidades Produtoras Sócias contavam, na safra
2010/2011, com o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO), que abrange exames
admissionais, periódicos e demissionais. Dedicado
a combater doenças ocupacionais a que os trabalhadores da área rural ficam expostos, como desidratação e doenças infecto-contagiosas, o programa tem foco em prevenção. O PCMSO analisa
exames em audiometria a cada seis meses e os
complementares a cada ano.
Em geral, as usinas procuram dar suporte às ações
dos órgãos de saúde locais que se estendem a
toda a comunidade. Elas incluem campanhas de
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vacinação contra doenças graves (vírus H1N1, febre amarela, dengue, poliomielite, verminoses),
campanhas de prevenção ao câncer de mama e
ginecológico e de prevenção ao câncer de próstata e, eventualmente, distribuição de medicamentos. A Usina São Luiz S.A., por exemplo, é parceira
da Prefeitura Municipal de Ourinhos (SP) no desenvolvimento de diversas campanhas e mutirões.
Palestras realizadas durante a safra 2010/2011
abordaram tópicos como doenças sexualmente
transmissíveis (DST), infecções, tuberculose, hanseníase, alcoolismo e drogas. Outras unidades
também realizam treinamentos internos referentes ao tema, com foco na prevenção contra doen-
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ças como hipertensão e diabetes e em atividades
e hábitos saudáveis.
Na safra 2011/2012, a maioria dos programas desenvolvidos também seguiu a linha de prevenção
e todas as usinas contaram com o PCMSO, que
identifica e avalia riscos ocupacionais. A maioria
dos programas é voltada para os próprios funcionários (77%), mas alguns também incluem terceiros, familiares e comunidades. Nesse sentido, o
grupo Zilor promoveu o programa Análise e Segurança da Tarefa, o qual consiste no desenvolvimento de uma ferramenta de gestão que mapeia todas
as atividades e identifica seus riscos; estes são
detalhados e repassados aos colaboradores, acompanhados de todas as medidas de segurança necessárias. O trabalho começou com as atividades
de maior risco. Ao final do processo, as informações foram incorporadas na integração de novos
colaboradores e servirão ainda para o aperfeiçoamento das capacitações e do gerenciamento de
riscos na área.
As usinas Santo Antônio e São Francisco, do grupo
Balbo, implantaram em 2007 o Projeto Reabilitar,
parceria público-privada entre o grupo e o Departamento de Reabilitação do INSS de Ribeirão Preto, que fornece apoio técnico à iniciativa. O objetivo do Reabilitar é estimular funcionários
afastados do trabalho (por doença ocupacional ou
acidente) a reconstruir sua carreira profissional.
Os participantes recebem apoio de uma equipe
multidisciplinar (médico, enfermeiro, assistente

social, fisioterapeuta e psicólogo) que auxilia na
descoberta de novas oportunidades de trabalho. A
participação nesse projeto é um benefício gratuito
e de adesão voluntária. Na safra 2011/2012, foram
reabilitados dois funcionários da Usina São Francisco e um da Usina Santo Antônio, além de 14
funcionários em processo de reabilitação. A Usina
Umoe - Sandovalina promoveu treinamento sobre
noções básicas em primeiros socorros, com o intuito de ensinar seus funcionários a dar o primeiro
atendimento em casos de urgência e emergências
médicas.
Na safra 2011/2012, a Usina Jacarezinho realizou treinamento com todos os funcionários sobre o tema
primeiros socorros, com a abordagem sobre cuidados a serem tomados em caso de picadas de animais
peçonhentos (cobras, escorpiões e aranhas).
Os dados de saúde e segurança começaram a ser
monitorados pelas Unidades Produtoras Sócias para
publicação no relatório GRI na safra 2011/2012, com
37 usinas respondentes. A média de acidentes foi
de 49 por usina e o índice por 100 mil toneladas de
cana moída foi de 2,6. Nessa mesma base, no Estado de São Paulo, o índice foi de 4,6, conforme o
Comunicado de Acidentes de Trabalho (CAT), serviço do Ministério do Trabalho, de acordo com dados
da safra 2006/2007. No período consolidado, ocorreram sete óbitos em dois acidentes rodoviários. Em
todos eles as usinas prestaram imediata assistência
às famílias e acompanharam as apurações das circunstâncias junto aos órgãos oficiais. [LA7 U]

Taxa de acidentes, dias perdidos, doenças ocupacionais, absenteísmos e óbitos,
relacionados ao trabalho nas Unidades Sócias [LA7 U]
Total de
acidentes

Total de dias
perdidos

Número de casos
de doenças
ocupacionais

Taxa de gravidade
média*

Taxa de frequência
média*

Média de acidentes por
100 mil toneladas de
cana moída

1.799

79.484

23

522

18

2,6

*ABNT – NBR 14.280
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5.5. Mudanças climáticas
Contexto do setor
A mitigação das mudanças climáticas e do possível
aumento nas temperaturas globais está diretamente ligada à redução nas emissões dos gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera, especialmente
dióxido de carbono (CO2), gás metano (CH4) e óxido
nitroso (N2O). Iniciativas de âmbito internacional
têm buscado estabelecer limites para as emissões,
projetos de mitigação de emissões e mecanismos
para a compra e venda de créditos de carbono, o
chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), da Organização das Nações Unidas (ONU).
O Brasil se destaca no mundo pelo uso de 46% de
matriz energética renovável, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A
energia vem das hidrelétricas, do etanol (em substituição à gasolina) e da energia elétrica produzida
a partir de biomassa, cuja produção vem crescendo
nas usinas de cana-de-açúcar.
Derivado da cana, o etanol brasileiro é mais vantajoso se comparado a biocombustíveis de outras
matérias-primas. Por produzir menos GEE do que
Eficiência energética e rendimento
de diferentes materias-primas
9,0

Cana

7,1
2,0

Beterraba

Milho

5,5
1,3
4
n Eficiência energética
n Rendimento m3/ha

Fonte: Worldwatch Institute
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os combustíveis fósseis (gasolina e diesel), o etanol
é uma alternativa importante para a mitigação das
mudanças climáticas, especialmente nos países
que estabeleceram políticas e mandatos para uso
de biocombustíveis. Segundo a Cartilha Etanol Verde, iniciativa do governo de São Paulo, a eficiência
energética é de aproximadamente 9,3, cerca de
quatro vezes maior que o etanol da beterraba e
quase sete vezes superior ao etanol produzido a
partir do milho.

Redução de emissões
Pela natureza do negócio, a Companhia
contribui com a diminuição de emissões e
busca minimizar os próprios impactos.
Na safra 2009/2010, por meio de uma consultoria
especializada, foi realizado o inventário de emissões, conforme metodologia Greenhouse Gas Protocol Brasil (GHG Protocol Brasil), de quatro Unidades Sócias, escolhidas com base no volume de
produção, no sistema logístico e também por exportarem etanol anidro para a Europa. Com o levantamento pronto, foi possível conhecer os valores das emissões e os pontos críticos de geração,
informação que pode auxiliá-las a focar ainda mais
o trabalho de avaliação de emissões.
Como parte do Compromisso Copersucar para a
Evolução da Sustentabilidade, apresentado no
Relatório de Sustentabilidade 2009/2010, a
Companhia divulgou a ferramenta para levantamento de emissões para todas as demais usinas,
como forma de estimular as Unidades Sócias a
realizar seus próprios inventários de GEE. Em
um workshop organizado pela Copersucar, um
especialista divulgou os resultados do estudo e
apresentou a metodologia adotada, orientando
os representantes das unidades a utilizá-la. Ao
considerar o crescente interesse do mercado
pelo tema e a aprovação de políticas públicas
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100% autossuficiente
A partir dos resultados obtidos no inventário de emissões de quatro Unidades Sócias, ficou evidente
que as usinas que comercializam bioenergia gerada a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar
têm resultados de emissões menores, ao se considerar o ciclo da unidade agrícola até a porta da
unidade produtora – primeiro ponto de destino.
Hoje, todas as Usinas Sócias têm processos de cogeração e são, assim, autossuficientes em energia,
evitando a aquisição de energia elétrica de concessionárias e o consumo de diesel nas operações
industriais.
Na safra 2010/2011, 14 usinas comercializaram a bioeletricidade excedente, totalizando 1.445 gigawatts-hora (GWh) – quantidade suficiente para fornecer energia para uma cidade de cerca de 720 mil
habitantes, considerando o consumo per capita de 2 megawatts-hora (MWh) por ano. Já em 2011/2012,
17 usinas comercializaram 1.405 GWh (veja quadro informativo na página 84).
As 17 usinas que atualmente comercializam bioeletricidade são: Buriti, Viralcool I-Pitangueiras, Cocal
I – Paraguaçu, Cocal II - Narandiba, Iacanga, Da Pedra, Queiroz, Santa Adélia – Jaboticabal, Santa
Adélia – Pereira Barreto, Pioneiros, Zilor – Quatá, Cerradão, Zilor – São José, Zilor – Barra Grande,
São José da Estiva, São Luiz S.A. e Pitangueiras.

no Brasil e em outros países que abordam as
emissões de carbono na cadeia de produção da
cana, a Copersucar recomenda às Unidades Sócias que apliquem a ferramenta de medição e se
disponibiliza a realizar esclarecimentos complementares. [EC2 C]
Prática comum nas lavouras, a queima da cana
para colheita tem sido reduzida em todo o país e
sobretudo no Estado de São Paulo, em função do
Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético Paulista. O compromisso estabelece a total eliminação da queimada nas lavouras da cana-de-açúcar até 2014 para áreas mecanizáveis e até
2017 para locais não mecanizáveis, aqueles com
declividade superior a 12% (leia mais em Direitos
humanos).
Em relação à logística, em que a Copersucar tem
atuação direta, a Companhia busca diversificar os
modais de transporte, com foco em eficiência e redução de custos e de emissões de GEE.

Gerenciando riscos e oportunidades
[EC2 C]
Para projetar com mais assertividade os ciclos produtivos e garantir um bom desempenho econômico para a Companhia e as Unidades Produtoras
Sócias, a Copersucar mantém um contrato com
uma reconhecida empresa que presta assessoria
sobre questões climáticas. Mesmo não havendo
certeza de que as variações no clima experimentadas atualmente, a exemplo dos fenômenos da
geada e seca em 2011, sejam decorrência de mudanças climáticas causadas pela ação humana, o
trabalho, ainda que indiretamente, é uma forma de
gerenciar os riscos potenciais que o fenômeno venha a trazer.
A parceria também prevê a realização de encontros
sistemáticos entre representantes da empresa especializada e os agrônomos das Unidades Sócias,
nos quais são trocadas informações da maior relevância sobre o desenvolvimento da lavoura cana-
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vieira, as perspectivas de volumes de colheita e os
cenários climáticos para a safra.
A iniciativa vai ao encontro da estratégia de sustentabilidade da Copersucar, que inclui a disseminação
de conhecimento para estimular uma melhor gestão
ambiental das usinas. Dessa forma, a Copersucar e
suas Usinas Sócias têm melhores condições de minimizar eventuais impactos negativos das variações
climáticas no desempenho de suas atividades.
Também são apresentadas as mais recentes tendências do clima local e no mundo, que afetam diretamente as lavouras de cana no Brasil e as lavouras de cana, beterraba e milho nos demais países
produtores. Busca-se, com isso, identificar os riscos
e oportunidades que afetam diretamente os negócios da Copersucar e os resultados das Unidades
Produtoras Sócias.
As seis reuniões realizadas tiveram média de 25
representantes das Usinas Sócias por evento e geraram um total de 450 horas de informações sobre
os cenários climáticos da safra.

Eficiência energética nas Usinas Sócias
[EN18 U]
Na safra 2010/2011, 39 Unidades Produtoras Sócias
foram responsáveis pelo processamento de 82,192
milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Desse total,
73% foram colhidos por máquinas, dos quais 57%
corresponderam à colheita mecanizada crua e 16%

à mecanizada com queimada. Dessa forma, 742 mil
toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e)
deixaram de ser emitidas pelas Usinas Sócias no período coberto por este relatório. A safra 2011/2012
registrou 80,6% de cana mecanizada, com 70% correspondendo à cana crua, sem a utilização de queimada. As usinas Viralcool II – Castilho e Uberaba já
possuem 100% da colheita mecanizada e crua.
Oito usinas já desenvolvem projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), alguns em
fase de implantação, outros de aprovação na Organização das Nações Unidas (ONU), e cinco usinas têm um inventário de emissões de gases de
efeito estufa. As Unidades Sócias ainda não possuem o monitoramento sistemático da redução de
suas emissões.
Total de emissões evitadas pela colheita
mecanizada crua (t CO2e)
2010/2011

2011/2012

Total

327.381

414.857

742.238

Referências:
1. Emissão da queima da palha: 14% de palha seca por tonelada de colmos de cana (Macedo
e Seabra 2008);
2. Emissão N2O + CH4 = 0,8836 kg CO2e/kg de palha. Cálculo feito com base nos seguintes
fatores de emissão (IPCC 2006):
a. 0,07 kg N2O/ t matéria seca queimada;
b. 2,7 kg CH4/t matéria seca queimada;
c. GWP: para N2O = 298; para CH4 = 25;
d. Palha no solo: 14% de palha seca por tonelada de colmos de cana (Macedo e Seabra
2008);
e. Fator de emissão pelo N2O emitido: 0,0282 kg CO2e/kg de palha deixado no solo (Macedo e Seabra 2008, ajustado de acordo com GWP IPCC 2006);
f. Fator de emissão de diesel: 20,2 g de CO2e/MJ de diesel;
g. Fator de emissão pelo N2O emitido: 0,002 kg CO2e/kg de vinhaça aplicada (Macedo e
Seabra 2008, ajustado de acordo com GWP IPCC 2006);
h. Fator de emissão pelo N2O emitido: 0,0715 kg CO2e/kg de torta de filtro (Macedo e Seabra 2008, ajustado de acordo com GWP IPCC 2006).

Colheita da cana – safras 2010/2011 e 2011/2012 – Unidades Sócias
Safra

2010/2011

2011/2012

Produção de cana (t)

82.191.878

84.810.673

46.849.370

59.367.471

57

70

605.289

864.155

Total de cana colhida mecanizada e crua (t)
Percentual de cana colhida mecanizada e crua (%)
Área total de cana colhida sem queima (ha)
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Tipo de colheita de cana – Safra 2010/2011 (%)
Colheita manual crua

Tipo de colheita de cana – Safra 2011/2012 (%)
Colheita manual crua

4
Colheita mecanizada queimada

2
Colheita mecanizada queimada

16
Colheita manual queimada

10
Colheita manual queimada

23
Colheita mecanizada crua

18
Colheita mecanizada crua

57

Iniciativas da Copersucar
O escritório da Copersucar consumiu 1.696 gigajoules (GJ) de energia, comprados de concessionária e
provenientes de fonte hidrelétrica, durante a safra
2010/2011, uma quantidade praticamente igual, de
1.674 GJ, no período seguinte. [EN4 C]
A energia elétrica consumida no TAC também
vem de concessionárias de energia (igualmente
de fonte renovável), conforme determina a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp),
responsável pela administração do Porto de San-
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tos. Na safra 2010/2011, foram consumidos no TAC
41.343 GJ de energia elétrica e, na 2011/2012,
33.844 GJ. [EN4 C]
Já em relação à energia direta, durante a safra
2010/2011, o escritório da Copersucar consumiu
3.056 GJ, sendo 3.032 GJ referentes ao etanol utilizado na frota própria de veículos. O TAC e o escritório possuem geradores a diesel, que só são utilizados em casos de interrupção de energia, para não
comprometer os trabalhos; o consumo desse combustível não representa quantidade significativa.
[EN3 C]

Consumo de energia – Copersucar [EN3 C]
Energia não renovável (GJ)

Escritório

TAC

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Óleo diesel

23,16

22,40

7,87

7,87

Subtotal

23,16

22,40

7,87

7,87

Etanol

3.032,64

2.925,00

0

0

Subtotal

3.032,64

2.925,00

0

0

Total de Energia Direta consumida

3.055,80

2.947,40

7,87

7,87

Energia renovável (GJ)
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Em relação às emissões de particulados de açúcar
ocorridas durante os processos de descarregamento do produto, o terminal conta com um sistema de
despoeiramento que filtra o material particulado,
evitando que o mesmo vá para a atmosfera. O processo evita ainda a perda de açúcar, já que o volume
captado, depois de limpo, é reintegrado ao estoque.

TI verde - energia
A maior parte do ambiente da empresa foi migrada
para servidores virtuais, sistema no qual um servidor mais robusto realiza o trabalho de vários outros.
A mudança economiza principalmente energia e
ar-condicionado, já que os novos servidores utilizam
91% a menos de energia e 98% a menos de espaço
físico que a plataforma anterior.
O TAC estabeleceu para a safra 2010/2011 o objetivo de consumo máximo de 2,79 quilowatts-hora
(kWh) por tonelada de açúcar embarcado no terminal. Graças ao volume movimentado, à programação operacional (que ocasionou menos ociosidade nos equipamentos), à gestão de manutenções
preventivas e preditivas nas máquinas e à constante conscientização dos funcionários e terceirizados, a meta foi superada com o resultado de
2,50 kWh por tonelada embarcada. Durante toda
essa safra, foram economizados 4.341 GJ de energia elétrica, uma redução de 11,06% em relação ao
período anterior. [EN5 C]
No entanto, com a implementação de um processo
que adiciona melaço ou açúcar líquido ao produto,
na safra 2011/2012, o objetivo estabelecido de um
máximo de 2,45 kWh por tonelada de açúcar embarcado, aumentou para 2,81 kWh, refletindo um
crescimento de 12,6% no consumo de energia.
[EN5 C, EN6 C]
Também nesse período, a Copersucar adquiriu lâmpadas eletrônicas, com melhor luminosidade e menor consumo de energia. [EN5 C]

82

Iniciativas das Unidades Sócias
Nas Unidades Produtoras Sócias, o bagaço de
cana é a principal fonte de energia e representa
quase toda a energia utilizada.
Atualmente, todas as usinas de açúcar e destilarias sócias são autossuficientes no atendimento
à sua demanda de energia elétrica. Algumas realizaram os investimentos na otimização do seu
balanço térmico e modernização de caldeiras, o
que levou a um aumento do excedente de energia.
Esse fato, associado a investimentos adicionais
em turbinas a vapor e turbogeradores, permitiu
a implantação de programas de cogeração de
energia elétrica.
Considerando o total de energia gerada por todas
as respondentes (35 na safra 2010/2011 e 39 na safra 2011/2012), 50% do total foi consumido internamente e o excedente foi comercializado. Nos períodos de entressafra, as usinas utilizaram energia
comprada da concessionária para manter atividades
administrativas e de manutenção.
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Consumo indireto de energia [EN4 U]
Consumo (GJ)

Tipo de energia

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Total de energia elétrica consumida

5.557.160

5.801.421

Energia elétrica gerada (cogeração)

10.552.212

10.601.529

206.549

258.112

0

0

5.200.643

5.058.279

Energia elétrica importada (comprada de concessionária)
Energia elétrica importada (comprada de outra empresa proveniente de cogeração)
Energia elétrica vendida (cogeração)

A Usina Buriti é a primeira unidade do Grupo Pedra
a comercializar o excedente de energia elétrica gerada a partir do bagaço de cana-de-açúcar após a
parceria com a CPFL Renováveis, assinada em 2010.
Na safra 2011/2012, a partir da mesma quantidade
de cana moída a Usina Buriti gerou 169.657 GJ, quase o dobro de energia em relação à safra anterior,
e vendeu 48.300 GJ como excedente. As obras de

ampliação da capacidade de cogeração tiveram início em abril de 2010, com a substituição de caldeira
e construção de casa de força, conexão e subestação de energia. A comercialização começou em
outubro de 2011. Mais de 125 mil habitantes em
nove municípios são beneficiados com a fonte de
energia renovável: Buritizal, Jeriquara, Ituverava,
Miguelópolis, Igarapava, Pedregulho, Brejo Alegre,
Aramina e Rifaina.

Usinas Sócias - Consumo de energia direta (GJ) [EN3 U]
Não renovável

2010/2011

2011/2012

Diesel

7.195.574

7.878.449

Bagaço*

GLP

1.044.488

2.693.870

Etanol

23.480

30.262

Gasolina de aviação

2.311

2.536

Gás natural

0.05

0.06

28.628

13.957

8.294.481

10.619.074

Gasolina

Querosene de aviação
TOTAL

Renovável

2010/2011

2011/2012

189.947.587

183.533.738

173.480

220.460

0

0

Lenha

32.785

41.598

TOTAL

190.153.852

183.795.796

Biodiesel

* dados de conversão do bagaço: Balanço Energético Nacional 2011

Proporção das fontes de energia direta [EN3 U]
Tipo de energia
Não Renovável
Renovável
Total

Safra 2010/2011

Safra 1011/2012

Total (GJ)

Percentual em relação ao total

Total (GJ)

Percentual em relação ao total

8.294.481

4%

10.619.074

5%

190.153.852

96%

183.795.796

95%

198.448.333

100%

194.414.870

100%
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A quantidade de energia excedente gerada pelas
usinas no período coberto pelo relatório supre a
necessidade de consumo de 1.424.850 pessoas, considerando que o consumo de energia por pessoa,
por ano, no Brasil é de 2000 kWh/ano (Ortega, F.,
2003).

Cogeração de Energia – Usinas Sócias

Energia Cogerada
vendida (kWh)

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

1.444.622.931

1.405.077.513

Contexto do setor
Por ocupar áreas extensas, o cultivo de cana-de-açúcar tem impacto na biodiversidade local. Entre
as principais questões está a ocupação de Áreas de
Preservação Permanente (APPs). As APPs abrangem topos e encostas de morros e margens de rios,
itens tratados no Novo Código Florestal. A Copersucar apoia a posição da UNICA, na qualidade de
seu órgão de classe, em relação ao tema.

Foto: Cesar Medolago/UNESP

Fator de conversão GJ para kWh: 277,8 kWh

5.6. Conservação de recursos
e biodiversidade

Jaguatirica em mata preservada de Usina Sócia
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Quanto aos impactos em recursos hídricos, além da
ocupação de áreas próximas a mananciais, há riscos
de contaminação por causa do uso de produtos químicos e de captação de água para irrigação além
dos limites de outorga. No Estado de São Paulo, o
setor sucroenergético vem diminuindo as médias
de captação de água, estimulado também pelo Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético
Paulista. Na década de 1990, o consumo médio era
em torno de 5 metros cúbicos de água por tonelada
de cana processada; atualmente, entre as unidades
signatárias do Protocolo Agroambiental, a média
corresponde a 1,45 metro cúbico de água por tonelada de cana.

Recuperar e conservar
Tema relevante para o setor sucroenergético,
a Copersucar prioriza o compartilhamento
do conhecimento, a sensibilização e o
cumprimento da legislação ambiental.
A presença de lavoura em áreas que comprometam
a fauna e flora é um tema crítico do setor sucroenergético, que tem cada vez mais atraído atenção
de clientes, especialmente estrangeiros. As áreas
ocupadas pelo escritório administrativo da Companhia e pelo Terminal Açucareiro Copersucar (TAC)
são situadas em zonas urbanas e não causam impactos diretos na biodiversidade. Por não gerar impactos significativos, a sede da Copersucar não teve
gastos durante a safra 2010/2011. Quanto a multas
e sanções não monetárias referentes a questões
ambientais, não houve nenhum caso na Companhia
nas safras 2010/2011 e 2011/2012. [EN28 C]
De maneira geral, em todas as Usinas Sócias as estratégias, as ações e os planos de gestão de impactos na biodiversidade foram influenciados por regulamentos nacionais. As usinas possuem programas
de recuperação e manutenção de suas APPs – motivadas por regulamentações e por iniciativas vo-

luntárias –, mapeamento dos impactos ambientais
e de medidas mitigadoras, programas de monitoramento da fauna, programas de educação ambiental
e criação de viveiros de mudas nativas, para a recomposição da flora original. [EN14 U]
No workshop sobre o tema realizado em 2011 e conduzido por um especialista, foram abordados os
principais impactos do setor à biodiversidade, formas de monitoramento, legislação pertinente, definição de áreas de preservação, formas de recuperação de áreas degradadas e custo médio de
iniciativas de recuperação. A partir das informações
relatadas pelas Unidades Sócias nas safras
2010/2011 e 2011/2012, a Copersucar espera traçar
ações para os próximos anos e prosseguir com iniciativas que acrescentem conhecimento e percepção prática sobre esse tema relevante.

Gestão da biodiversidade
[EN12 U, EN14 U]
Um dos principais impactos do setor são as queimadas, que acontecem na etapa agrícola, na coleta de
cana-de-açúcar, e prejudicam a flora e a fauna nativas que compõem o hábitat. O Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético estabelece a eliminação gradual desse método e a adoção de
práticas mais responsáveis ligadas à biodiversidade,
como conservação do solo, proteção de nascentes
de água e recuperação de matas ciliares. Das Unidades Produtoras Sócias, 98% seguem o Protocolo,
que gera o certificado Etanol Verde (renovado anualmente), e algumas já ultrapassam as exigências
dessa convenção no que se refere à redução da
queimada.
O Grupo Batatais deu início a projetos de readequação ambiental em suas áreas agrícolas. Desenvolvidos em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São
Paulo (USP), os programas buscam conservar, res-
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taurar e fazer o correto manejo de formações naturais nas APPs, em áreas degradadas e de interesse ambiental. Avaliações in loco são realizadas
para monitorar a biodiversidade. Dentro desse
programa, a Usina Batatais mapeou 1.105 hectares
em suas 280 propriedades agrícolas. Após o mapeamento foi estabelecido um cronograma de 11
anos, no qual se procede anualmente à recuperação de 112 hectares e ao plantio de 200 mil mudas.
As ações foram iniciadas na safra 2007/2008 e
estão no seu sexto ano.
Na Usina Lins, foram mapeados 1.414 hectares em
194 propriedades agrícolas. Seu cronograma de
recuperação é de 10 anos (120 ha/ano, com o plantio de 200 mil mudas). Essas ações foram iniciadas
na safra 2009/2010.
A área agrícola da Usina Santa Adélia – Jaboticabal
não possui áreas protegidas ou com alto índice de
biodiversidade. Mesmo assim, os impactos relacionados a processos erosivos devido às renovações
de canavial, com reflexo no meio aquático, são minimizados pela adoção de práticas como construção de terraços, manutenção de cobertura vegetal
com palha da cana e rotação de culturas. Na safra
2011/2012, foram plantadas 4.260 mudas e monitoradas outras 7.445 que estão restaurando parte
das áreas de mata ciliar. Para as áreas de fornecedores de cana, há um programa de fomento à implementação e recuperação de áreas protegidas
por meio do Guia de Referência Ambiental, publicação que procura introduzir práticas para uma
produção sustentável.

Áreas de Proteção Permanente
[EN13 U]
Na safra 2010/2011, as 32 Unidades Sócias registraram 42.341 hectares de terras em APPs. Desse total,
15.678 hectares já haviam sido restauradas e outros
11.543 hectares entrarão em processo de restaura-
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ção conforme programado; o restante é área já preservada ou que passará por regeneração natural.
Na safra 2011/2012, 35 usinas somaram 43.548 hectares de APPs, dos quais cerca de 10.271 ha foram
restaurados e 8.636 ha aguardam recuperação.
As usinas tiveram as medidas de restauração e seus
resultados aprovados por especialistas externos e
órgãos como a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), Laboratório de Ecologia
e Restauração Florestal (Lerf/Esalq) e secretarias
de Meio Ambiente. Elas também se basearam em
programas como o Projeto Etanol Verde e o Programa Protocolo Verde.
A Usina Santo Antônio realizou uma parceria com
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) para diagnosticar as áreas plantadas.
A Usina São José da Estiva possui um viveiro que
produz 40 mil mudas anualmente, as quais são
utilizadas para suprir as demandas de recuperação de APPs, nascentes, áreas verdes e doações
para entidades. Em 2011 a usina adotou 10 nascentes no município de Novo Horizonte, seguindo
diretrizes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e está recuperando a flora no entorno desses
mananciais. Além disso, adotou áreas verdes dentro do município e realiza o plantio e monitoramento das árvores. Seis usinas – Batatais, Lins,
Pedra, Ibirá, Ipê, Buriti – relataram a parceria com
o Lerf/Esalq, responsável pelo Projeto de Adequação Ambiental, que tem como principal objetivo
restaurar as APPs.
As áreas localizadas em APPs nas Unidades Sócias
abrangem terras próprias das usinas e também arrendadas. Há poucos casos que englobam terras
dos fornecedores de cana-de-açúcar. Contudo, ainda há casos de usinas que não realizam a gestão
das APPs arrendadas, mas apenas orientam os proprietários sobre as leis ambientais e não realizam
auditorias quanto às exigências da legislação.
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Como exemplo de gestão integrada da cadeia de
valor, a Usina Cerradão, em Frutal (MG), desenvolve
o Programa Nativos do Cerrado, que pretende reflorestar 93 hectares de APPs e de reserva legal de
propriedade dos acionistas das usinas e de fornecedores de cana.
A Usina Iacanga iniciou em 2011/2012 a implantação de três corredores ecológicos em áreas de
seus fornecedores de cana. Para delimitar os tamanhos das áreas dos corredores ecológicos e das
áreas de conexão, foram usadas técnicas do Sistema de Informação Geográfica (SIG); posteriormen-

te calculou-se o número de mudas a serem plantadas, com base nas técnicas de nucleação e de
regeneração natural. Os processos de plantio, monitoramento e manutenção das áreas recuperadas
são de responsabilidade da usina, por meio de sua
equipe técnica. A efetivação desse projeto foi possível graças ao engajamento da usina com seus
fornecedores de cana, que autorizaram as ações
de recuperação em suas propriedades. Os três corredores formam uma área de 12 hectares que receberá o plantio de aproximadamente 7 mil mudas.
O processo de recuperação teve início em 2012 e
deve ser concluído em 2014.

Manejo florestal em Usina Sócia
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Os dados relativos às áreas de APP existentes e a
recuperar podem ser auditados pela Secretaria do
Meio Ambiente do Estado. Esse órgão recebe anualmente o Plano de Ação do Protocolo Agroambiental,
no qual é registrado o acompanhamento das ações
de recuperação e reflorestamento de mata ciliar.

Outros impactos [EN12 U]
As atividades agrícolas também podem gerar
danos ao solo e à água, como os processos erosivos de compactação do solo e os assoreamentos nos corpos d´água. As maneiras encontradas
pelas usinas para minimizar os impactos causados à água são as construções de curvas de nível, bacias de contenção, recuperação de matas
ciliares e reflorestamento de margens de cursos
d´água. Já para proteger o solo são realizadas
práticas como a aplicação da própria palha da
cana-de-açúcar para a cobertura do solo e a rotação de culturas.
O tráfego de veículos pesados para o transporte da
cana-de-açúcar em locais onde transitam animais

silvestres é outro problema relacionado à biodiversidade. Há registros de atropelamento de animais
de espécies típicas das regiões das usinas. Para
mitigar o impacto, algumas Usinas Sócias da Copersucar já desenvolvem projetos de educação ambiental voltados a motoristas e operadores de máquinas,
nos quais são abordados os cuidados que os profissionais devem tomar para preservar a fauna e a
flora. A Usina São Manoel criou a campanha ‘Não
Pise em Mim’, na qual os colaboradores são conscientizados e treinados a não passar com máquinas
e/ou veículos sobre a plantação de cana-de-açúcar
e a garantir que apenas as máquinas que executarão os serviços adentrarão os talhões. Essa iniciativa reduz a compactação do solo e o abalo das
soqueiras, garantindo maior produtividade e longevidade ao canavial.

Gestão dos recursos
A gestão do uso da água nos processos de industrialização do açúcar e etanol é um tema relevante
e material para a Copersucar. Em novembro de 2011,

Rotação de culturas
A rotação de culturas serve para conservar o solo e é praticada a cada ciclo de plantio, que considera em média cinco colheitas e ocorre em áreas de renovação da cana. Isso proporciona ao produtor
vantagens agronômicas, econômicas e sociais, tais como: economia na reforma do canavial; conservação do solo, devido à manutenção da cobertura; controle de plantas daninhas; combate indireto a
pragas; aumento da produtividade da cana; produção de alimentos.
Algumas Unidades Sócias cedem a área a terceiros, que fazem o cultivo de outras culturas no período. Há também usinas que plantam e comercializam esses produtos posteriormente.
Numa prática acompanhada pela Copersucar, na safra 2010/2011, 12.568 hectares foram disponibilizados para a rotação de culturas. Grande parte do total (10.968 hectares) foi usada para a plantação
de amendoim, soja e milho. O restante serviu para o cultivo da leguminosa crotalária, utilizada na
adubação verde. Já na safra 2011/2012, a rotação de culturas ocupou 29.059 hectares, utilizados para
o cultivo de soja, milho e amendoim. A Usina Santa Maria plantou soja em 550 hectares nas duas
últimas safras. Na Usina Cerradão, 2 mil hectares foram utilizados para plantar amendoim e soja, e a
produção foi vendida para unidades beneficiadoras.
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no workshop promovido pela Companhia com representantes das Unidades Sócias, foram abordados
temas como leis ambientais, principais pontos críticos, formas de intervenção e melhores práticas
para evitar a perda de água e elevar o índice de
reaproveitamento.
Com relação à captação de água, as Usinas Sócias
respondentes na safra 2010/2011 relataram o monitoramento de captação de água. Todas possuíam
outorga autorizada pelos órgãos de regulação ambiental para a retirada de água em rios, córregos e
ribeirões e não registravam impactos significativos
nas fontes. Na safra seguinte, todas estavam dentro
dos limites.
Quanto à localização das fontes de captação, 20 usinas encontram-se a mais de 10 quilômetros de distância das unidades de conservação do entorno, e foram
contabilizadas 63 fontes de captação. [EN9 U]
Nem todas as usinas utilizam hidrômetros para a
medição da quantidade de água captada. Algumas
adotam procedimentos estimativos para monitoramento, enquanto se preparam para o controle por
processos mais precisos.
Com alguns exemplos já avançados de gestão sustentável dos recursos hídricos, a Copersucar registrou, nesse período, seis Unidades Sócias dotadas
de circuito fechado de água. É o caso da Usina
Santa Maria, que possui circuito fechado de água

Captação de água por fonte (m3) [EN8 U]
Fonte

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

393.607

281.262

15.203

15.000

7.669.530

18.155.958

Superficial

134.856.364

134.473.657

Total

142.934.704

152.925.877

Concessionária
Pluvial
Subterrânea

para os seus processos de fabricação de açúcar
e monitora diariamente o volume de água captado de fontes superficiais. A Usina Santa Lúcia
possui balanço hídrico e circuito de água fechado,
com consumo médio no período do relatório de
0,85 m3/TC. Conforme dados do Programa Etanol
Verde, da Secretaria do Meio Ambiente de São
Paulo, a média do consumo de água é de 1,45 m3/
TC entre as usinas signatárias do Protocolo Agroambiental. [EN9 U]
Nenhuma das unidades coleta diretamente água de
efluente tratado de outras empresas. [EN8 U]
Com foco na redução da captação/consumo de
água, a Usina São Manoel utiliza mecanismos consolidados, tais como circuitos fechados de resfriamento de água (torres), eliminação do uso de
água na lavagem da cana, regeneradores de calor
na área de tratamento de caldo e emprego de
condensados parcialmente resfriados, complementando essas práticas com o reúso do líquido
obtido através do tratamento de águas residuais
pelo sistema anaeróbio. O consumo de água na
Usina São Manoel, nas duas últimas safras, foi de
0,86 m3/TC. No final da safra 2009/2010, a Usina
Santa Maria fechou o circuito de água da fábrica
de açúcar, e nas últimas duas safras registrou
uma redução de 50% na captação de água. O
mesmo trabalho será desenvolvido para a fábrica
de etanol. [EN8 U]
Devido ao fechamento dos circuitos industriais,
considerando os dados das 35 usinas respondentes, o volume médio de água reutilizada em relação ao volume de água captada é de 81%, o que
significa redução dos impactos. Em média, o volume de água que deixa de ser captada é quase
cinco vezes maior que o volume consumido de
fato. Na Usina Monções, por exemplo, que possui
balanço hídrico, o reaproveitamento da água é de
90%. [EN10 U]
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Total de água reciclada/reutilizada (m3) [EN10 U]
Tipo de água
Água requerida no processo produtivo
Água nova (captada) que entra no processo industrial
Total de água reutilizada
Porcentagem de água reciclada/ reutilizada
Desde a safra 2008/2009 a Usina São José da
Estiva utiliza o sistema de limpeza a seco da cana
moída, substituindo o uso da água. Ventiladores
próximos à esteira de recebimento de cana separam a cana da palha, direcionada para a queima na
caldeira; a terra lavada gera o efluente que passa
por um sistema fechado de água, reduzindo expressivamente o consumo do líquido. De acordo
com o balanço hídrico da usina, para lavar cerca
de 630 toneladas de cana era necessário captar
50 m3 por hora. Com a limpeza de cana a seco, a
captação atual é de 10 m3 por hora, uma redução
de 80%. Outra vantagem foi a redução em 40%
da geração de águas residuais. Desde 1995 a usina
possui todos os circuitos fechados de água e a captação de água superficial caiu 90%. A prática de
limpeza a seco da São José da Estiva foi divulgada como caso de sucesso na Cetesb na relação de
medidas de produção mais limpa e consumo sustentável, em outubro de 2011.
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Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

840.554.502

1.263.082.487

140.027.326

134.605.048

698.528.855

1.014.514.952

83%

80%

ção de 16%. Tanto o TAC como o escritório da Copersucar não coletam água de chuva e utilizam
somente água já tratada de empresas de abastecimento. [EN8 C]
Na sede da Copersucar, o consumo total de água, fornecida por concessionária, foi de 4.171 m3 na safra
2010/2011 e de 3.500 m3 no período seguinte. [EN8 C]

Gestão eficiente

Quanto à geração de efluentes, a meta no TAC foi
não exceder 0,09 litro de efluentes por tonelada de
açúcar embarcada. Em 2010/2011, o resultado alcançado foi bem inferior ao máximo previsto: apenas
0,02 litro de efluente por tonelada, valor mantido
no período seguinte. Os bons índices foram obtidos
graças ao aumento do número de limpezas a seco
nas áreas do terminal e a um planejamento mais
eficaz junto às equipes que realizam essa atividade.
Também contribuíram para o bom desempenho as
palestras e os diálogos diários que conscientizam
os colaboradores sobre a necessidade de reduzir o
consumo de água.

Na safra 2010/2011, 23.117m3 de água, oriundos de
concessionária, foram consumidos pelo Terminal
Açucareiro Copersucar (TAC). O terminal possui
metas anuais que visam à redução do consumo de
água e da geração de efluentes. Para água, estabeleceu-se que o consumo máximo de todos os processos do terminal não deve ultrapassar 5,19 litros
por tonelada de açúcar embarcado (ou redução de
2% a cada safra). Na safra 2010/2011, o resultado
foi obtido, com 5,03% de queda. Na safra seguinte,
foram consumidos 19.441 m3, ou seja, uma diminui-

Da água utilizada pelo escritório da Copersucar,
100% recebe tratamento convencional para esgoto doméstico feito pela companhia de abastecimento. Esse efluente não é utilizado por outra
organização e segue diretamente para tratamento.
Na safra 2010/2011, o total de efluentes gerados foi
de 4.171m3 e, na safra posterior, o volume foi de
3.255m3. No escritório, os banheiros possuem válvulas e reservatórios de controle de fluxo, o que
reduz e padroniza o volume de água utilizada.
[EN21 C]
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Durante a safra 2010/2011, o TAC gerou dois tipos
de efluentes. O mais significativo deles é o proveniente da lavagem de armazéns e pátios, que gerou
84m3 na safra 2010/2011 e 60m3 na safra 2011/2012.
Eles foram destinados para tratamento à Estação
Elevatória de Esgotos do Piqueri, da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O restante, proveniente de sanitários, vestiários, refeitórios e uso comum, foi encaminhado à
rede de esgoto da Codesp. [EN21 C]

Consumo de materiais
Na safra 2010/2011, 540 unidades de pilhas e baterias, 116 unidades de cartuchos de tinta e 550
litros de óleo lubrificante foram consumidos pelo
escritório da sede da Copersucar. No TAC, foi registrado o consumo de 473 unidades de pilhas e
720 litros de óleo. Tanto no escritório como no
TAC, os resíduos são dispostos em conformidade
com as normas oficiais. [EN1 C]
O escritório da sede estabeleceu em 2% a meta de
reduzir a quantidade adquirida de papel sulfite e
tinta para as impressoras. O consumo de tinta caiu
20%. No caso do papel sulfite, porém, o objetivo
não foi alcançado. Diversos fatores contribuíram
para isso, como o aumento no volume de negócios,

Armazenamento de bagaço em Usina Sócia

com maior geração de documentação impressa; a
implantação de novos projetos com utilização intensiva de documentos; a presença de consultorias
externas e o incremento do volume de relatórios
decorrentes de novos procedimentos. Porém, o
compromisso de redução continua para o próximo
período, com a adoção de ações de engajamento e
monitoramento. A quantificação dos materiais estabelecidos no compromisso de redução tem base
na quantidade adquirida para reposição do estoque,
obtida através dos lançamentos no SAP, plataforma
de software para gestão de negócios.

Materiais usados por fonte e quantidade [EN1 C]
2010/20011
Fonte
Renovável

Não renovável

2011/2012

Material

Unidade

Escritório

TAC

Escritório

TAC

Papel sulfite

tonelada

7,8

5,1

8,9

3,1

Papel kraft

tonelada

0,1

8,6

0,0

5,2

Plástico

tonelada

3,6

6,6

3,4

4,2

Graxa

tonelada

0,0

0,6

0,0

1,1

Óleo lubrificante

litros

550

720

550

1000

Pilhas e baterias

unidade

540

473

680

272

Cartuchos de tinta

unidade

116

-

93

-
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5.7. Direitos humanos e
cadeia de valor
Contexto do Setor
Práticas de trabalho precárias ou condições forçadas
ou análogas à escravidão são temas críticos e que
vêm sendo trabalhados pelo setor de forma sistemática e cada vez mais expressiva. Uma das primeiras
iniciativas foi o Pacto Nacional de Erradicação do
Trabalho Escravo, criado em 2003 pelo Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Organização Mundial do Trabalho (OIT), Instituto Observatório Social e pela ONG Repórter Brasil. Outra é o
Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, criado em 2004 sob coordenação do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).
Específico para o setor sucroenergético, destaca-se o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as
Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, criado
em 2009 com base numa negociação tripartite que
envolveu o governo federal, empresários e trabalhadores. O objetivo desse compromisso é disseminar boas práticas.
De acordo com dados da Secretaria de Inspeção
do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego
(SIT) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), de
2003 a 2010, mais de 10 mil trabalhadores foram
afastados de atividades consideradas forçadas em
lavouras de cana-de-açúcar de todo o país. O número representa 29% do total de pessoas resgatadas nessas condições.

Papel de indutora
Como comercializadora e distribuidora de açúcar e
etanol, a Copersucar não possui operações consideradas de alto risco de violação dos direitos humanos. No escritório da Copersucar em São Paulo
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e no Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), localizado no Porto de Santos (SP), as atividades desempenhadas pelos profissionais seguem todas as leis
trabalhistas brasileiras e não foi identificado nenhum caso de trabalho infantil, forçado ou análogo
ao escravo no período 2010/2011 e 2011/2012. Também não há risco quanto ao direito de exercer a liberdade de associação. A empresa apoia a liberdade de associação e seus funcionários são
representados por entidades de classes, como o
Sindogeesp, no caso do TAC, e o SECSP, no caso da
Copersucar. Os acordos coletivos encontram-se vigentes tanto no escritório da sede quanto no TAC.
[HR5 C, HR6 C, HR7 C]
Para evitar casos de violação aos direitos humanos, todos os trabalhadores são contratados segundo o regime da CLT e a contratação de mão de
obra infantil é inadmissível. A contratação de profissionais terceirizados também obedece a cláusulas referentes a esse tema. Na safra 2010/2011,
57% dos funcionários do escritório da Copersucar
(115 pessoas) e 13% do TAC (42) foram treinados
em políticas e procedimentos que abordaram direitos humanos. Foram realizadas ao todo 471 horas de treinamento, uma média de três horas por
funcionário. Na safra seguinte, 100% dos colaboradores do escritório e do TAC passaram por esses
treinamentos, em um total de 595 horas para o
escritório e 945 horas para o público interno do
TAC. [HR3 C, HR6 C, HR7 C]
A conduta ética também pauta o relacionamento
da empresa com o público interno. No período do
relatório não houve conhecimento de casos de discriminação, tanto no escritório como no TAC. O canal de comunicação não recebeu registros formais
de ocorrências. [HR4 C]
A Copersucar reconhece seu papel de indutora dos
princípios de responsabilidade social. Embora as
usinas tenham autonomia na gestão de seus negó-
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Treinamento para operação de máquina agrícola em Usina Sócia

cios e na escolha de fornecedores de cana-de-açúcar, a Companhia busca acompanhar o atendimento
a legislações e boas práticas, como forma de garantir a procedência dos produtos que comercializa.
Seu Código de Conduta Empresarial inclui um item
específico que explicita a intolerância da empresa
quanto ao trabalho infantil, escravo ou forçado nas
duas safras [HR6C, HR7C]. Dos contratos com fornecedores, assinados pela Copersucar S.A., 95%
também possuem cláusulas referentes a direitos
humanos. Não existe um processo formal para verificação do atendimento às cláusulas. Na ocorrência de algum fato que desrespeite os requisitos do
contrato, acontecerá a interrupção do serviço. Não
houve, no período, conhecimento do descumprimento ao contrato. [HR1 C]

Principais desafios
Um dos pontos críticos do setor quanto à violação
dos direitos humanos é a contratação de migrantes
para a colheita da cana, que pode ocorrer informalmente e possibilitar situações de trabalho forçado. [HR7 U]
No Estado de São Paulo, 41 das 42 Usinas Sócias
são signatárias do Protocolo Ambiental do Setor
Sucroenergético Paulista, acordo voluntário firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
a Secretaria de Estado da Agricultura e a União da
Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA). A mecanização prevista no Protocolo Agroambiental acaba
incentivando fortemente a queda das violações aos
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Funcionários de Usina Sócia em sala de aula

direitos humanos nas plantações de cana pela redução do número de pessoas necessário para a colheita de cana. [HR6 U, HR7 U]
No fornecimento de cana, os riscos de ocorrência
de trabalho análogo ao escravo e de trabalho infantil aumentam em casos de fornecimento de
cana por terceiros, por causa da dificuldade de
monitoramento da cadeia. Para evitá-los, na safra
2010/2011, 16 Usinas Sócias incluíram essas cláusulas nos contratos de fornecimento sob a pena
de rescisão quando não cumpridas. Doze Unidades
Sócias, apesar de não terem essas cláusulas em
contrato, avaliaram de outras maneiras as condições de trabalho em seus fornecedores. Na safra
2011/2012, das 38 usinas respondentes, 16 pos-
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suem contratos, 19 ainda não possuem, mas avaliaram seus fornecedores de outras maneiras,
como auditorias internas. A exemplo da Usina
Jacarezinho, 100% dos contratos com fornecedores de cana possuem cláusulas específicas referentes a direitos humanos. Não há registros desse tipo de violação no período do relatório. Usinas
como a de Quatá, em que a cana moída fornecida
é 100% de propriedade da unidade, não possuem
esse tipo de contrato. [HR2 U]
No plantio e corte de cana, na safra 2010/2011, sete
Usinas Sócias possuíam cláusulas referentes a direitos humanos em seus contratos e oito não possuíam; 12 realizam esse serviço com mão de obra
própria e, portanto, não trabalham com contratos.
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Na safra 2011/2012, 16 possuem mão de obra própria
para essas atividades, 15 não adotam e sete têm
100% de seus contratos com cláusulas sobre direitos humanos. São elas: Batatais, Lins, Pedra, Buriti,
Ibirá, Ipê e Umoe – Sandovalina. [HR2 U]
Na Usina São Luiz S.A., foi criado um sistema de
autoavaliação no qual os próprios fornecedores verificam se estão atendendo às cláusulas. Os contratos de compra de cana incluem cláusula sobre aspectos de saúde e segurança ocupacional, trabalho
infantil e análogo à escravidão.
Nas usinas da Zilor foi estabelecido o Compromisso
de Conduta Socioambiental, com o propósito de
mitigar o risco de trabalho forçado e trabalho infantil na cadeia de fornecimento. [HR6 U, HR7 U]
Das demais Unidades Sócias, 16 possuem cláusulas
referentes a trabalho infantil e forçado. As usinas
Pioneiros, VO – Catanduva, VO – José Bonifácio, VO
– Itapira e VO – Monções optam pela não terceirização do corte manual de cana a fim de prevenir a
ocorrência de trabalho infantil e forçado. A Usina
Pioneiros e as quatro unidades do Grupo Pedra participam do programa Empresa Amiga da Criança,
da Fundação Abrinq, que determina a não exploração de mão de obra infantil. [HR6 U, HR7 U]
As Unidades Sócias garantem o direito à liberdade
de associação e à negociação coletiva a seus colaboradores. Para assegurá-lo, as usinas mantêm um
diálogo direto com as entidades e representantes
sindicais em seu quadro de colaboradores, divulgam
informativos dos sindicatos em seus murais e elaboram relatórios específicos, emitidos na folha de
pagamento. As unidades participam apenas de negociações coletivas relacionadas diretamente à sua
atividade de negócio e de categorias nas quais seus
colaboradores são associados. Todos os funcionários são representados por sindicatos de classe.
[HR5 U]

Das 48 Unidades Produtoras Sócias, 52% são signatárias do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar.
A Copersucar valoriza a iniciativa de suas Unidades Produtoras de se tornarem signatárias do
Compromisso.
A Fundação Nacional do Índio (Funai) registra 17
áreas indígenas em São Paulo, 21 no Paraná e seis
em Minas Gerais. Nenhuma delas está localizada
nos municípios em que as Unidades Produtoras Sócias operam. [HR9 U]
O Código de Conduta Empresarial afirma que:
A Copersucar não tolera o uso de trabalho infantil ilegal, de trabalho escravo ou forçado, em
toda a cadeia de negócio e busca, nos seus relacionamentos, empresas que compartilhem
esse valor.

Contratos e acompanhamento
Na Copersucar, 95% dos contratos com fornecedores, considerados significativos por causa do escopo dos serviços, dos prazos e dos valores, possuíam
cláusulas sobre direitos humanos que estão incluídas nas Cláusulas Gerais Copersucar (CGC). O fornecedor que não aceitar os termos corre o risco de
não ser mais um parceiro comercial da empresa. No
período coberto por este relatório, nenhum fornecedor teve seu contrato recusado por não atender
aos padrões. [HR2 C]
Embora a Copersucar não realize auditorias para
verificar o cumprimento das cláusulas, mantém um
relacionamento próximo e de confiança e busca
manter os valores e princípios alinhados com o fornecedor. Com as Unidades Produtoras Sócias, usinas originadas e prestadores de serviço de logística,
a atenção é ainda maior e inclui a divulgação e o
compromisso formal com o Código de Conduta Em-
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presarial. No caso das Unidades Sócias, especificamente, também são reportados periodicamente
indicadores de desempenho socioambiental.

Respeito às pessoas
Crescer junto
A gestão de recursos humanos é um dos
focos da agenda da empresa para garantir
o desenvolvimento sustentável
A Copersucar tem aumentado o foco no tema gestão de pessoas, presente na pauta de sua alta direção. Na safra 2010/2011, a empresa implementou um
Comitê de Desenvolvimento, que discute aspectos
da organização da empresa e das equipes sob a
perspectiva de um planejamento sucessório.
Por seu perfil de grande comercializadora, a Copersucar mantém um quadro restrito de funcionários,
focado nas atividades de comercialização e gestão
logística. Por isso, preza pelo alto nível de qualificação de seus profissionais e investe sistematicamente no aprimoramento de competências, para atuação nacional e internacional.
A Companhia encerrou a safra 2010/2011 com 503
colaboradores, dos quais 201 desempenhavam funções na sede, em São Paulo, e 302 estavam no Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), em Santos. Na
safra 2011/2012, o número de funcionários correspondeu a 517, dos quais 193 no escritório central e

324 no TAC. Todos os colaboradores da Copersucar
e do TAC possuem contrato por prazo indeterminado, vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e a acordos de negociação coletiva. Em ambas
as operações, não há variação sazonal de colaboradores. A adoção de contratos temporários acontece
apenas para substituição de funcionários em férias
ou licenciados por até 90 dias e em decorrência de
aumento extraordinário do volume de trabalho. Caso
haja mudanças operacionais importantes, todos os
funcionários são notificados em um prazo médio de
quatro semanas, mesmo que isso não seja previsto
em acordo coletivo. [LA1 C, LA4 C, LA5 C]
Os funcionários dos outros terminais não são contabilizados por serem terceirizados. As políticas de
recursos humanos não se aplicam a esse público,
mas a empresa exige, por meio dos contratos de
prestação de serviços, que eles sejam capacitados
para exercer as atividades pertinentes e que tenham acesso a informações necessárias sobre a
Companhia, a fim de estar alinhados às demandas
do negócio.
Quanto à rotatividade de funcionários, o escritório
apresentou uma taxa de 1,43%, na safra 2010/2011,
com 24 desligamentos e 42 admissões. No TAC, a
taxa foi de 2%, com 66 desligamentos e 88 admissões. Na safra seguinte, a taxa de rotatividade no
escritório foi de 1,46%, com 39 desligamentos e 33
admissões; no TAC foi de 1,43%, com 60 desligamentos e 56 admissões (veja outras informações
nas tabelas a seguir). [LA2 C]

Taxa de rotatividade por gênero no
escritório [LA2 C]
Gênero
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Taxa de rotatividade por gênero no TAC
[LA2 C]

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Masculino

1,3%

1,4%

Feminino

1,7%

1,6%

Gênero

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Masculino

2,0%

1,3%

Feminino

1,0%

2,3%
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Colaboradores que deixaram o emprego no escritório, por faixa etária [LA2 C]
Faixa etária

Número absoluto

% por faixa etária

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Menos de 30 anos

6

10

16%

17%

Entre 30 e 50 anos

16

21

14%

13%

Mais de 50 anos

2

8

5%

21%

Colaboradores que deixaram o emprego no TAC, por faixa etária [LA2 C]
Faixa etária

Número absoluto

% por faixa etária

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Menos de 30 anos

30

19

32%

18%

Entre 30 e 50 anos

33

40

14%

20%

3

1

15%

5%

Mais de 50 anos

Colaboradores que deixaram o emprego, por região [LA2 C]
Região

Número absoluto

% por região

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

São Paulo

24

39

13,0%

20,0%

Santos (TAC)

66

60

20,4%

18,5%

Colaboradores que deixaram o emprego, por gênero [LA2 C]
Número absoluto
Gênero

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

12

12

12

27

TAC

1

65

0

60

Total

13

77

12

87

Copersucar

Durante a safra 2010/2011, havia nas Usinas Sócias
51.290 trabalhadores, todos em regime de CLT. Desse total, 51.244 trabalharam em período integral e
46 em regime de meio período; havia também 3.559
trabalhadores temporários. Na safra seguinte, o número total de colaboradores das usinas passou a
ser de 56.708, todos em regime de CLT. Eram
56.658 colaboradores em período integral, 50 fun-

cionários em regime de meio período e 5.697 temporários. Todos os funcionários são abrangidos por
acordo de negociação coletiva, tanto na área agrícola como na industrial. A maior parte das usinas
adota a prática de contratar colaboradores que residem no mesmo município, e aproximadamente
50% delas apresentam uma variação sazonal de
emprego entre a safra e a entressafra. A Usina
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Santa Adélia Jaboticabal, por exemplo, registrou
2.209 colaboradores no período da safra 2010/2011
e 1.165 na entressafra. [LA1 U, LA4 U]

Diversidade
A Copersucar busca valorizar a diversidade no ambiente de trabalho. Esse preceito é abordado no
Código de Conduta Empresarial, com ênfase à igualdade de oportunidades e à não discriminação de
nenhum colaborador com base em raça, cor, idade,
sexo ou religião. Ainda que o quadro geral de funcionários mantenha a predominância de homens
em todos os níveis e categorias, a Companhia deu
continuidade ao que foi evidenciado na safra
2009/2010 e segue ampliando a contratação de

mulheres para diferentes funções, inclusive em postos de liderança. Como destaque da política de não
discriminação, na empresa não há diferenciação no
salário pago a homens e mulheres com funções
iguais, em todos os cargos. [LA14 C]
Na safra 2010/2011, havia 68 mulheres e 133 homens
contratados no escritório da Copersucar em São Paulo e 8 mulheres e 294 homens contratados no TAC.
Na safra seguinte, o número de mulheres no escritório
subiu para 71 e o de homens desceu para 122; no TAC
os efetivos subiram para 10 mulheres e 314 homens.
A empresa já atendeu totalmente ao requisito legal
de empregar profissionais com deficiência, preenchendo as cotas destinadas a eles.

Diversidade e portadores de deficiência [LA13 C]
Safra 2010/2011
Copersucar – sede
TAC
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Safra 2011/2012

Negros

Deficientes

Negros

Deficientes

4

2

4

4

27

4

24

10
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Composição de funcionários por gênero [LA13 C]
Safra 2010/2011
Copersucar - sede
TAC

Safra 2011/2012

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

66%

34%

100%

63%

37%

100%

97,5%

2,5%

100%

97%

3%

100%

Funcionários por gênero e faixa etária no TAC [LA13 C]
Safra 2010/2011
Faixa etária

Mulheres

Homens

Total

Menores de 30

1

93

94

Entre 30 e 50

6

179

185

Maiores de 50

1

22

23

Total

8

294

302

Mulheres

Homens

Total

Menores de 30

1

87

88

Entre 30 e 50

8

203

211

Maiores de 50

1

24

25

10

314

324

Mulheres

Homens

Total

Menores de 30

13

26

39

Entre 30 e 50

46

76

122

Maiores de 50

9

31

40

68

133

201

Mulheres

Homens

Total

Menores de 30

13

16

29

Entre 30 e 50

46

74

120

Maiores de 50

12

32

44

Total

71

122

193

Safra 2011/2012
Faixa etária

Total

Funcionários por gênero e faixa etária na Copersucar – sede [LA13 C]
Safra 2010/2011
Faixa etária

Total
Safra 2011/2012
Faixa etária

Copersucar S.A.

99

Temas materiais para os stakeholders

Salários e benefícios
A Copersucar busca oferecer aos seus profissionais remunerações compatíveis com as praticadas pelo mercado e de acordo, também, com as
especificidades regionais dos municípios de São
Paulo e de Santos, onde opera. Na safra
2010/2011, o menor salário pago pela Copersucar
para os funcionários da sede e do TAC foi de
R$ 1.022,30, 87,6% acima do salário mínimo nacional vigente no período (R$ 545,00). Já na
safra 2011/2012, foi 75,5% superior, com o menor salário pago de R$ 1.090,00 diante de um
mínimo nacional de R$ 622,00. [EC5 C]
Nas Unidades Produtoras Sócias, na safra
2010/2011, a média da proporção entre o salário
mais baixo pago pela usina, em comparação com
o salário mínimo nacional de R$ 545,00, foi de
113%. Já para as usinas que utilizaram o salário
mínimo paulista, a proporção foi de 109%. Na safra
seguinte, todas consideraram o salário mínimo nacional, de R$ 622,00 (janeiro de 2011). O salário
mais baixo pago foi de R$ 676,00, correspondente
a 108,7% da referência. [EC5 U]
Para os funcionários do escritório central e do TAC,
a Copersucar oferece como benefícios vale-refeição,
plano de previdência privada, seguro de vida, plano
de saúde, assistência odontológica, reembolso para
despesas com farmácia, cobertura para incapacidade e invalidez, além de licença-maternidade e licença-paternidade, como previsto em lei. Os profissionais temporários, por sua vez, têm direito ao
seguro de vida e à licença-maternidade e licença-paternidade. [LA3 C]
O plano de previdência privada é de adesão voluntária e as contribuições do colaborador e da Copersucar têm o mesmo percentual, estipulado com
base na idade do funcionário, variando de 1% a 4%
conforme a faixa etária e opção do contratado. Caso
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seja demitido, o colaborador tem direito a 100% do
valor depositado pela empresa. Se pedir demissão,
o percentual recebido varia de acordo com o tempo
de serviço: 25% para até 10 anos de empresa, 50%
para um período entre 10 e 20 anos e 100% para
mais de 20 anos. [EC3 C]
Nas duas últimas safras, a única alteração da política de benefícios foi a revisão do modelo de custeio
do plano de saúde disponibilizado aos colaboradores do escritório em São Paulo. Com o regime de
coparticipação, implementado em julho de 2011, os
funcionários ficaram isentos da contribuição mensal, arcando com o desembolso proporcional apenas
quando utilizam o plano.

Gestão de desempenho e remuneração
variável
Na Copersucar, 100% dos funcionários contam
com avaliação de desempenho. Para aqueles
que ocupam cargos de gestão, como diretores,
gerentes e coordenadores, foi realizada a avaliação 360º na safra 2010/2011, na qual os profissionais, além de serem avaliados, também podem analisar o desempenho de seus superiores,
pares e subordinados. Os demais funcionários
passam pelo Programa de Gestão de Desempenho, implantado no período 2010/2011. Com uma
ferramenta eletrônica totalmente implementada
na safra 2011/2012, os gestores podem administrar a atuação de sua equipe de modo mais eficaz e planejar avanços futuros, de acordo com
as estratégias definidas pela empresa. O programa permite que os funcionários recebam devolutivas mais estruturadas sobre o seu desempenho, e os planos de desenvolvimento individuais
são mais bem elaborados. Já os funcionários que
realizam funções operacionais no Terminal Açucareiro Copersucar (TAC) são avaliados segundo
o Programa de Participação nos Resultados
(PPR). [LA12 C]
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Trainees da Copersucar na sede

Outro avanço foi a revisão da descrição de competências organizacionais e a atualização das
formas de avaliação dos funcionários. Em
2011/2012, a área de gestão de pessoas também
realizou encontros para explicar com detalhes a
avaliação e o desenvolvimento de competências
na empresa.
O modelo de remuneração variável da Copersucar
está alinhado ao Programa de Gestão de Desempenho e faz parte do escopo de trabalho da área de
Recursos Humanos. O plano atrela as metas gerais
da empresa e os objetivos estabelecidos para cada
área às metas individuais dos funcionários, definidas no Programa de Gestão de Desempenho. A remuneração variável também abrange indicadores
relativos a metas de sustentabilidade, que interagem com objetivos de outras áreas.

Desenvolvimento profissional
A Copersucar investe permanentemente na capacitação e aprimoramento de competências. Na safra
2010/2011, a segunda turma de trainees foi recrutada para atuação em diversas áreas da empresa.
Novo processo de seleção foi iniciado no primeiro
semestre de 2012 e os escolhidos começam a trabalhar no semestre seguinte. O índice de permanência é de 60%, e os trainees têm a oportunidade de
conquistar posições importantes na empresa.
A fim de aumentar a qualificação profissional de seus
funcionários, a empresa subsidia cursos de extensão
e de pós-graduação lato e stricto sensu, previstos no
plano de desenvolvimento individual e alinhados às
estratégias da Companhia. No final do período das
duas últimas safras, 17 funcionários frequentavam
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safra 2010/2011, a média de horas de treinamento
por funcionário correspondeu a 52,2 horas nos
cargos de gestão e 42,4 horas nas funções administrativas. No período seguinte, a média de horas
de treinamento correspondeu a 25,5 e 21,8, respectivamente. O total de horas de treinamento foi
de 4.063. [LA10 C]
Na safra 2011/2012, as horas de treinamento dos
colaboradores do TAC e do escritório passaram a
ser monitoradas por cargos. Analistas tiveram a
média de 25 horas; auxiliares administrativos, 5,9
horas; especialistas, 23 horas; diretores, 22,7 horas; gerentes, 22 horas; e líderes, 19 horas. O total
de horas de treinamento foi de 4.424. [LA10 C]

Operadora de máquina agrícola em Usina Sócia

cursos de especialização com o incentivo da empresa. A Copersucar também fornece auxílio financeiro
para a realização de cursos de idiomas que contemplou 55 funcionários no mesmo período. Além disso,
estão sendo desenvolvidas parcerias para assessoria
aos profissionais em transição de carreira, recolocação e aposentadoria. [LA11 C]
Diante das metas de preparar os profissionais
para novos desafios e de trabalhar habilidades de
gestão, a Companhia concentrou-se nas últimas
duas safras no desenvolvimento de lideranças, a
exemplo do projeto Feedback 360 e dos programas de Assessment e Coaching. Também foram
realizados programas de capacitação interna para
o desenvolvimento de equipes, capacidades individuais e formação de operadores de empilhadeira no TAC. Há, ainda, atividades complementares
como o Ideias em Rede e Líderes em Rede. Na
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Em relação às Unidades Produtoras Sócias, na
safra 2010/2011, 7.007 funcionários de 25 usinas
respondentes participaram de programas para
formação e gestão de competências, por meio
de cursos internos e externos ou bolsas de estudo. No total, foram investidos R$ 2 milhões em
programas de desenvolvimento de colaboradores, com foco em liderança e capacitação para
colheita mecanizada, melhoria da educação com
incentivo aos cursos técnicos, ensino escolar,
universitário e pós-graduação. Na safra seguinte,
17.693 colaboradores foram beneficiados por
programas de capacitação, com um investimento de R$ 5.724.053,00. A Usina São Manoel, por
exemplo, mantém programas que contemplam
necessidades de formação, capacitação, reciclagem de pessoal e priorização da mobilidade interna. Também participa de programas de recrutamento e requalificação profissional em parceria
com a UNICA e o Senai, oferecendo cursos como
o de mecânico de colhedora, eletricista e soldador,
além de atuar em parceria com o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de São Manuel no Programa
de Alfabetização para os colaboradores do corte
manual da cana-de-açúcar. A São Manoel conta
ainda com Programa de Gestão de Competência
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e Desempenho, Programa de Preparação para
Aposentadoria (PPA) e Programa de Bolsa de Estudos com foco em capacitação técnica. [LA11 U]
Na safra 2011/2012, as usinas Batatais e Lins investiram em ações de desenvolvimento de liderança e
gestão por meio de iniciativas como treinamentos
internos, seminários, workshops e, mais especificamente em Lins, a participação dos líderes operacionais no Programa Treinamento de Entressafra. Dessas ações participaram 110 colaboradores das duas
unidades. As usinas também forneceram apoio financeiro para graduação, especialização, pós-graduação e curso de idiomas para 61 colaboradores
nesse período. Juntas, promoveram programas de
formação de profissionais (Programa de Trainees),
desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais e aprendizado contínuo no trabalho,
beneficiando um número grande de colaboradores
do quadro das unidades. O investimento nesse período foi de aproximadamente R$ 1.500.000,00.
A Usina São José da Estiva desenvolveu o projeto
Educar Nunca é Tarde, programa de alfabetização
para quem não teve a oportunidade de frequentar
a escola na idade recomendada. A ação beneficia
colaboradores, familiares e pessoas da comunidade, que recebem a educação formal num ambiente
devidamente equipado, com material que privilegia
a realidade do aluno e facilita o aprendizado. O
projeto existe desde 1991 e já transformou a reali-

dade de centenas de pessoas, descortinando um
mundo de novas experiências e aprendizados.
Além disso, os alunos são estimulados a explorar
novas ferramentas, via informática, e ver de perto
os temas estudados, através das viagens educacionais e culturais que realiza. Esse projeto beneficiou 20 pessoas na safra 2011/2012 e teve um
investimento de R$ 10 mil.
Na safra 2010/2011, os 51.290 colaboradores das
usinas receberam 839.950 horas de treinamento,
uma média de 16,3 horas por colaborador; na safra
seguinte foram 2.632.319 horas, 56.708 colaboradores e uma média de 46,4 horas por colaborador.
[LA10 U]

Horas de treinamento (horas/pessoa-grupo)
12,9
Administração
12,1
27,7
Gestão
18,7
	Operacional

17,9
55,9
n Safra 2010/2011
n Safra 2011/2012

Estímulo à requalificação
Desde que foi estabelecido o prazo para a eliminação da queima de cana-de-açúcar (2017), o Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético Paulista tem reduzido os impactos ambientais causados
pela produção de cana. No âmbito social, porém, ele causa desemprego no campo, devido ao estímulo à mecanização e ao fim do corte manual.
Em 2010, a UNICA lançou o Programa RenovAção, que congrega diferentes iniciativas para requalificar os cortadores de cana e alocá-los em novas funções. Nas safras 2010/2011 e 2011/2012, 26 Usinas
Sócias participaram da RenovAção e qualificaram 459 e 454 pessoas, respectivamente, totalizando
913 trabalhadores requalificados.
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Relacionamento com a comunidade
Educação e desenvolvimento
As ações sociais da Companhia e das
Unidades Sócias buscam desenvolver e
dar suporte à comunidade local
Um dos pilares da Gestão da Sustentabilidade da
Copersucar é a responsabilidade social. A Companhia possui uma diretriz estruturada que busca nortear suas ações de cunho social para fomentar o
desenvolvimento de projetos educacionais e de
preservação da memória histórico-cultural do país,
com vistas à transformação social. Alinhada ao negócio e aos valores da Copersucar, ela estabelece
atenção às comunidades onde a empresa está presente, como os municípios de Santos, Guarujá, São
José do Rio Preto, Ribeirão Preto e nos demais onde
se localizam as 48 Unidades Produtoras Sócias.
As ações de responsabilidade social da Copersucar
acontecem por meio de investimentos diretos (doações) e indiretos (deduções fiscais a partir de leis
de incentivo). Os principais canais para que a Companhia contribua indiretamente são o Programa de
Ação Cultural (ProAc), do Estado de São Paulo e o
Programa de Incentivo ao Esporte (PIE), também
estadual, além da Lei Rouanet (lei federal de incentivo à cultura).
Os projetos em que a empresa investe são recebidos
diretamente dos proponentes ou encaminhados pelas Usinas Sócias. Todos os investimentos, de cunho
social ou educacional, são discutidos e aprovados
pela Diretoria Executiva.
O departamento de Comunicação incorpora em
suas atividades o recebimento, avaliação e acompanhamento de aportes junto à área fiscal e o desenvolvimento dos projetos junto às usinas (ProAc
e PIE) e aos proponentes quando se trata de proje-
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to escolhido e aportado diretamente pela Copersucar S.A. (doações, desembolsos, Lei Rouanet e alguns casos de ProAc e PIE). Neste último caso, os
projetos são acompanhados de perto, com a presença de um representante da Copersucar nas atividades principais. Nos projetos conduzidos pelas
usinas, o acompanhamento direto é feito pela própria usina e relatórios são encaminhados à Copersucar. A área tributária auxilia a área de Comunicação no gerenciamento dessas iniciativas.
No âmbito educacional, o trabalho visa à formação
das gerações futuras por meio de ações para a formação de crianças e adolescentes, que incluem a
educação para a sustentabilidade e preparação profissional. Outro foco é o apoio a projetos voltados
à preservação do patrimônio histórico brasileiro e
à formação cultural.
As usinas são informadas periodicamente sobre
essas iniciativas, e a Companhia presta contas e
mostra a efetividade das ações no entorno das Unidades Sócias, da sede e de seus terminais. Também
é papel da empresa estimular e valorizar as iniciativas desenvolvidas pelas próprias Unidades Produtoras Sócias, seguindo o preceito do engajamento
estabelecido pela Copersucar.

Meta cumprida [EC8 C]
No primeiro Relatório de Sustentabilidade divulgado pela Copersucar, relativo à safra 2009/2010, o
quadro de Compromissos para a Evolução da Sustentabilidade colocava como uma das metas da
empresa ampliar e sistematizar os investimentos
em linha com a estratégia de incentivo à educação
e à preservação cultural da memória nacional. Nas
duas safras seguintes, a Companhia cumpriu o estabelecido, aprimorando a sistematização para o
controle dos investimentos realizados e o monitoramento das ações e aumentando os valores destinados aos projetos.
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Residências de funcionários em Usina Sócia

Nas duas últimas safras, os investimentos gerenciados pela Copersucar alcançaram o montante de R$
12,2 milhões, incluindo recursos repassados a projetos sociais por meio do ProAc.
Das várias iniciativas apoiadas pela Copersucar, a
principal é o programa SuperAção Jovem, do Instituto Ayrton Senna (IAS), que recebeu da empresa
nas duas últimas safras aproximadamente R$ 750
mil em recursos diretos.
Em março de 2012 a Copersucar iniciou apoio ao
programa Nadando na Frente, que busca fomentar
a importância do esporte para o desenvolvimento
da criança e do adolescente, com recursos do PIE.
O projeto atenderá, em 2012, cerca de 250 crianças
carentes na região de Ribeirão Preto.
Nas últimas safras foram promovidos, em outubro,
concursos voltados aos filhos dos funcionários, in-

serindo o tema sustentabilidade na pauta de relacionamento entre a empresa e as crianças. Na safra
2010/2011, o concurso BiodiversiArte organizou, em
São Paulo e em Santos, workshops com conceitos
sobre a importância e as possibilidades de utilização de materiais recicláveis para produção artística.
A ação premiou as melhores maquetes construídas
pelas crianças e seus familiares. Todo o material
escolar e artístico sobressalente foi doado a uma
instituição educacional.
Já na safra 2011/2012, as crianças de São Paulo fizeram uma visita educativa à Villa Ambiental, no
Parque Villa Lobos, enquanto as de Santos aprenderam nos Museus do Mar e Marítimo. Todas elas
foram convidadas a inscrever um vídeo contando
como suas famílias passaram a adotar práticas sustentáveis após as lições aprendidas. Os vídeos foram votados pelos funcionários e os melhores trabalhos receberam prêmios.
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Estudante beneficiada pelo programa SuperAção, do Instituto Ayrton Senna

SuperAção Jovem [EC8 C]
Em 2010, a Copersucar iniciou parceria com o Instituto
Ayrton Senna, que desenvolve ações para qualificar a
educação pública. Uma delas é o Programa SuperAção
Jovem, que desenvolve as competências cognitivas e
não cognitivas – como o trabalho em time, a colaboração, a comunicação e a resolução de problemas – com
alunos matriculados na rede pública de ensino do Estado de São Paulo, usando como estratégia o envolvimento dos jovens na solução de problemas reais que
enfrentam em suas escolas e comunidades. Os professores também recebem capacitação para que possam
oferecer práticas de ensino inovadoras no trabalho
com a leitura (estimulando o gosto e a melhor compreensão leitora) e a matemática (trabalhando o raciocínio
lógico e resolução de problemas).
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O programa registrou a participação de 5.020 estudantes e capacitou 222 educadores, de 45 escolas
parceiras situadas em 38 municípios do Estado de
São Paulo, ainda em 2010. Pelos bons resultados, a
Companhia aumentou o patrocínio de R$ 300 mil
para R$ 600 mil na safra 2011/2012. Nesse período,
participaram da parceria 149 escolas e foram atendidos 23 mil alunos. O meio ambiente foi incorporado ao escopo de discussão do programa. Outra novidade foi a divulgação da iniciativa nas redes
sociais e o início do monitoramento do desenvolvimento de habilidades não cognitivas dos jovens. O
programa SuperAção Jovem foi destaque no Relatório de Desenvolvimento Humano Brasil 2009/2010
– Valores e Desenvolvimento Humano, da ONU
(PNUD), assim como seus parceiros, entre os quais
está a Copersucar.
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Preservação do patrimônio
Um dos eixos da responsabilidade social da Copersucar diz respeito à preservação da memória histórico-cultural brasileira. Em 2010, a empresa destinou
R$ 100 mil para apoio ao projeto de Revitalização
do Morro de São Bento, espaço turístico localizado
em Ribeirão Preto, onde a Copersucar mantém seu
terminal de transbordo. O repasse de recursos aconteceu de modo incentivado por meio do ProAc. A
revitalização incluiu a restauração de esculturas de
renomados artistas e a realização de um projeto
paisagístico e de iluminação, concluído em março
de 2011.

Outras iniciativas
Com sede na avenida mais conhecida de São Paulo,
a Copersucar contribui para a Associação Paulista
Viva, organização da sociedade civil que, desde
2003, desenvolve ações para melhorar a segurança
na Avenida Paulista. Nas últimas safras, a Companhia doou à associação R$ 60 mil.
Em 2010, a empresa ainda patrocinou, por meio da
Lei Rouanet, a apresentação da Orquestra Sinfônica
da Cidade de Praga na capital paulista. O montante
arrecadado com a venda de ingressos foi destinado
à Associação Autismo e Realidade, que trabalha para

melhorar a qualidade de vida de pessoas com autismo e de seus familiares. Como uma das patrocinadoras oficiais da instituição, a Copersucar também
doou diretamente R$ 18,7 mil. [EC4 C]
Ao reconhecer o importante papel desempenhado
pelas ONGs em diferentes frentes de atuação, uma
das iniciativas de fomento às suas atividades é a
compra de brindes e presentes corporativos que elas
confeccionam, distribuídos em eventos da empresa.

Unidades Sócias
Para que as usinas compreendam os impactos econômicos diretos e indiretos que causam nas suas
regiões, a maioria realiza visitas in loco e se baseia
em estudos realizados pela UNICA e órgãos governamentais. Dentre as unidades, as usinas Santa
Adélia - Jaboticabal e Santa Adélia - Pereira Barreto realizam uma entrevista com seus stakeholders,
que resulta em temas relevantes para a empresa.
Esses temas norteiam a transparência das ações da
empresa junto à comunidade de influência, órgãos
fiscalizadores e governamentais.
Como impacto positivo, a Usina Santa Adélia considera a geração de empregos locais e investimentos
em infraestrutura rodoviária, facilitando a logística
e promovendo o desenvolvimento econômico das

Olhar para a região portuária [EC8 C]
Desde 2011, a Copersucar apoia, em escolas públicas de Santos, a realização do Projeto Bom de Nota,
Bom de Bola, coordenado pela Associação Pró Esporte e Cultura.
A iniciativa, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, visa estimular o desenvolvimento escolar por meio de atividades esportivas e já beneficia aproximadamente 500 jovens, de 13
a 17 anos, matriculados em escolas públicas. O programa teve início no ano letivo de 2012 e recebeu
da Companhia R$ 334 mil, via Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (PIE). (EC4)
Em dezembro de 2011, a Copersucar patrocinou a Orquestra do Porto de Santos (Opos), por meio da
Lei Rouanet. O projeto procura dar a jovens talentos acesso ao ensino de música para seguirem carreira como músicos profissionais.
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Orquestra do Porto de Santos (Opos)

cidades da região, a geração de oportunidades de
negócio para micro e pequenas empresas e a arrecadação de impostos. Como impacto negativo, pode-se citar a diminuição da oferta local de empregos, com o fim das queimadas e a mecanização da
colheita. [EC9 U]
Em geral, as Unidades Produtoras Sócias compreendem seus impactos econômicos indiretos como
sua relevância na manutenção e prosperidade das
regiões em que atuam. Sua presença aumenta a
receita dos municípios por meio da geração de tributos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pago pelas empresas
fornecedoras de cana e que é recolhido pelo Estado e repassado aos municípios. Já a geração de
empregos, diretos e indiretos, proporciona distribuição de renda, impulsiona o comércio e a prestação de serviços, aumenta o Produto Interno Bruto (PIB) local e, portanto, leva desenvolvimento às
comunidades. As usinas têm uma representatividade muito grande no município onde atuam em
função da geração de emprego e renda para a
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comunidade. Exemplo disso é a Usina Melhoramentos, a maior empregadora do seu município – Jussara, no Paraná. [EC9 U]
Contudo, a iniciativa de diminuir as queimadas no
campo para reduzir os impactos ambientais do setor
exige a mecanização da colheita na cana e, consequentemente, o desemprego no campo. Por isso, a
fim de combater os impactos sociais, a Usina Santa
Adélia adota práticas de capacitação e treinamento
para o trabalhador rural, aumentando suas chances
de remanejamento interno ou de recolocação no
mercado. [EC9 U]
As usinas também investem em obras de infraestrutura e serviços nas comunidades. Na safra
2010/2011, o valor total aportado foi de R$ 5,6 milhões, aumentado para R$ 8,6 milhões na safra
seguinte. As usinas São Manuel e Santa Lúcia se
destacaram pelo volume de investimentos: cerca
de R$ 900 mil cada uma delas. A Usina Santa Lúcia
possui, em sua sede, uma vila com 73 residências,
mantida pela unidade e onde moram funcionários
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e seus familiares. A eles são oferecidas áreas de
lazer, quadra poliesportiva, campo de futebol, quadra de bocha e salão de festas, além de uma igreja, resultado de investimentos da usina nas últimas
safras. [EC9 U]
Com 64 anos de funcionamento, a Usina Furlan Santa Bárbara também disponibiliza em sua sede 140
moradias, distribuídas em 11 colônias, e fornece
água e energia elétrica gratuitamente aos cerca de
530 moradores. No período coberto pelo relatório,
ela desenvolveu cinco projetos socioambientais, que
beneficiaram 400 pessoas do município de Santa
Bárbara d’Oeste. Um deles foi o projeto Na Trilha do
Verde, Caminhando para o Saber, que ocorreu em
2100, no dia mundial do meio ambiente, com a participação de 121 pessoas, entre elas membros da
comunidade, funcionários e filhos. A trilha foi coordenada pelo departamento de Meio Ambiente da
usina e realizada na APP – Vale do Comanche, no
mesmo município.
A Usina Clealco Clementina disponibilizou no período do relatório R$ 1,5 milhão para investimento
em diversas ações: doações a entidades sem fins
lucrativos, obras de benefícios públicos, eventos
realizados no município de Clementina e doações

para viabilizar cursos de qualificação profissional
para colaboradores da usina e moradores da região.
Na safra 2011/2012, a Usina São Luiz S.A., por meio
do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte (PIE),
apoiou o projeto Super Basquete de Ourinhos, idealizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação (Semespor) e pela Associação Centro Esportivo
de Ourinhos (Aceo). A iniciativa destina-se a melhorar a infraestrutura do time adulto de basquete feminino da cidade. O investimento, de R$ 616 mil,
cobre despesas com transporte, alimentação, estadia, uniformes e bolas durante a Liga de Basquete
Feminino 2011/2012,na qual se sagrou vice-campeã,
e o Campeonato Paulista de 2012. [EC8 U]
Por meio da Lei Rouanet, a Usina São Luiz também
reformou seu centro cultural, no qual aproximadamente 300 crianças e adolescentes têm aulas de
música, informática, dança, entre outras atividades.
Em julho de 2011, o centro cultural da usina participou, juntamente com a escola de dança Bailado de
Ourinhos, da 14ª edição do Gymnaestrada, realizado
em Lausanne (Suíça) desde 1953 e considerado o
festival de ginástica não competitiva mais importante do mundo. Foram enviados 44 participantes,
entre bailarinos e corpo técnico.

Gestão dos impactos sociais [SO1 U]
Oito usinas possuem programas de monitoramento e engajamento com os moradores. Duas delas
utilizam o Estudo e Relatório de Impacto Socioambiental (EIA-Rima) como ponto de partida para
diagnosticar impactos e planejar possíveis ações na comunidade. Outras três usinas veem o EIA-Rima
como uma referência para fortalecer a interação e comunicação com o entorno.
A Usina São Manoel possui política definida para gerir seus impactos na comunidade de entorno e
realizar programas de adequação. Os impactos decorrentes das operações são medidos por meio do
sistema de gestão integrada dos aspectos ambientais e de segurança ocupacional. Como a usina está
localizada em área agrícola, não há contato direto com a área urbana do município. Para ter conhecimento e intervir em necessidades sociocomunitárias, a empresa mantém uma estrutura que permite
contatos permanentes com diversos segmentos, diretos ou por meio de representantes de instituições
e associações. A área monitora os resultados dos impactos – positivos ou negativos – e coleta dados
que definem a base de programas sociais.
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5.8. Geração de coprodutos
Iniciativas da Copersucar e das Unidades
Produtoras Sócias formam o conjunto de
práticas para a correta gestão de resíduos.
Nas Unidades Sócias, o ciclo de produção traz impactos positivos para o meio ambiente, com destaque para o próprio biocombustível, que contribui
para a redução das emissões de gases poluentes, e
os principais coprodutos gerados, que são reaproveitados. O bagaço e a palha da cana-de-açúcar são
utilizados na produção de eletricidade limpa e renovável. Hoje, 100% das 48 unidades são autossuficientes em energia e 17 também comercializam o
excedente. Quanto à disposição dos coprodutos,
100% dos não perigosos – torta de filtro, vinhaça,
cinzas de caldeira e bagaço – são reutilizados. No
caso da vinhaça (gerada no processo industrial de
produção do etanol e rica em potássio), da torta de
filtro (rica em fósforo), e das cinzas de caldeira, to-

das são aplicadas diretamente no solo, para a adubação da lavoura de cana. Nutrientes naturais, esses resíduos substituem os fertilizantes
industrializados de origem não renovável. O bagaço
de cana é utilizado na geração de energia térmica,
elétrica e eventual comercialização do excedente.
As quantidades geradas estão na tabela abaixo.
[EN22 U]
No processo de reutilização dos coprodutos, a Usina
Pitangueiras reduziu em 20% o adubo químico usado nas lavouras.
Na safra 2011/2012, as usinas passaram a reportar
a quantidade de embalagens de agrotóxicos utilizadas, caracterizadas como resíduo perigoso. Quarenta unidades informaram essa quantidade em peso,
o que totalizou 197 toneladas.
Os procedimentos que consideram transporte, aplicação, segurança dos trabalhadores, armazenagem,

Quantidade de coprodutos gerados nas Usinas Sócias
Unidade

Safra
2010/2011

Safra
2011/2012

Classificação
NBR 10004

Destinação

Valores médios

Cinza de caldeira

t

451.867

474.608

classe 2 B

Adubação

463.238

Torta de filtro

t

2.657.266

2.456.867

classe 2 A

Adubação

2.557.067

Vinhaça

t

48.153.559

47.677.529

classe 2 A

Adubação

47.915.544

Bagaço

t

21.294.573

20.575.531

classe 2 B

Queima na
caldeira/venda

20.935.052

Insumo

Insumos reutilizados (t) [EN2 U]
Safra 2010/2011
Insumo

Peso (t)

% em relação ao total
de insumos reutilizados

Peso (t)

% em relação ao total
de insumos reutilizados

Cinza de caldeira

451.867

1

474.608

1

2.657.266

5

2.456.867

5

48.153.559

94

47.677.529

94

51.262.692

100

50.609.005

100

Torta de filtro
Vinhaça
Total
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Uso de agroquímicos
O uso de agroquímicos pelas Unidades Produtoras Sócias se restringe a produtos que possuem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São obedecidos os períodos de carência de acordo com a especificação de cada um. Todos os produtos são recomendados por meio de
receituário agronômico, com anotação de responsabilidade técnica de profissional habilitado. O uso
de equipamentos de proteção individual para o manuseio e aplicação é respeitado, e o depósito das
substâncias é feito em local separado dos outros insumos e materiais da usina. Os funcionários que
têm contato direto com tais produtos realizam exames periódicos para prevenir qualquer tipo de
contaminação. No momento do descarte, as embalagens desses produtos passam por tríplice lavagem
e retornam ao fabricante, conforme exigência legal.
destino final dos resíduos e embalagens vazias, estão implementados pelas Usinas Sócias e seguem
requerimentos legais. Todas as usinas respondentes
possuem monitoramento e contam com programas
de coleta seletiva. [EN22 U]
O Grupo Cocal possui o Plano de Manejo de Agroquímico, que compreende desde a chegada do produto na empresa e sua utilização até o destino final.
A escolha dos produtos é realizada de acordo com
as necessidades da área em relação a ervas dani-

nhas, respeitando os limites de dosagem estabelecidos nos registros dos produtos. As áreas de uso
são demarcadas com placas informativas, e para
acesso a esses locais são respeitados os períodos
de carência de cada produto. O armazenamento dos
agroquímicos é feito em almoxarifado e sua retirada ocorre mediante requisição aprovada pelos gestores da área e de acordo com a necessidade de
utilização do produto. As embalagens vazias após
tríplice lavagem são recolhidas em postos temporários para destinação final.

Utilização de vinhaça para fertirrigação em Usina Sócia
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Gerenciamento no TAC
Os principais investimentos em proteção ambiental
no TAC corresponderam a R$ 288 mil e incluíram
iniciativas para a destinação correta de resíduos e
a operação do sistema de filtros que realiza o despoeiramento do açúcar, evitando a emissão de materiais particulados presentes no produto. Também
houve gastos no envio de efluentes do TAC para a
estação de tratamento do Piqueri e o tratamento
desse material. [EN30 C]
O terminal produz três tipos de resíduos principais:
os recicláveis (incluindo óleos), efluentes e açúcares
contaminados, que recebem descarte e/ou destinação correta. Os resíduos líquidos e efluentes do TAC
são coletados por caixas de contenção e enviados
à Estação Elevatória de Esgotos do Piqueri, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp). A coleta e análises do material
acontecem periodicamente. O TAC utiliza o sistema
de rede de esgoto da Codesp, companhia que administra o porto. [EN22 C]
No caso dos resíduos recicláveis, o sistema de coleta seletiva recebe principalmente papel, papelão

e plástico – materiais em geral usados para cobrir
as carrocerias dos veículos de transporte de açúcar
ensacado que chegam ao terminal. A sucata resultante de manutenções em equipamentos do terminal, de obras de construção civil e da substituição
de correias das transportadoras é armazenada e
também segue posteriormente para a reciclagem,
assim como os resíduos perigosos. [EN22 C]
Os óleos acumulados após a manutenção de equipamentos são separados e enviados à central de
lubrificantes, seguindo depois para uma empresa
de rerrefinamento. Na safra 2010/2011 foram enviados para tratamento 1.000 litros de óleo. Na safra
2011/2012, não houve disposição por não haver volume suficiente para o recolhimento da empresa
especializada. [EN22 C]
Os óleos, graxas e embalagens contaminados são
segregados, identificados e depositados na central de resíduos para o posterior envio a empresas
especializadas. Atualmente, o TAC tem armazenados 2 mil quilos de resíduos de óleo contaminado, que serão transferidos para local adequado
quando houver volume suficiente para a remoção.
[EN22 C]

Peso total de resíduos gerados no TAC, por tipo [EN22 C]
Unidade

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Plástico

tonelada

10

4

Papel

tonelada

8

8

tonelada

0,04

0,06

unidade

1.035

1.320

Óleo lubrificante

litros

1.000

0

Sucata metálica

tonelada

2

0

Açúcar contaminado por óleo

tonelada

16,3

29,5

Graxa

tonelada

1,1

1,0

Resíduos não perigosos

Resíduos perigosos
Pilhas e baterias
Lâmpadas fluorescentes
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Outro resíduo monitorado são os açúcares contaminados por derramamento de óleo nos caminhões em que são transportados. Assim que a
contaminação é identificada, o produto é recolhido e encaminhado à central de resíduos. Em seguida, é enviado para tratamento e se procede ao
descarte correto em aterros, como determina o
Certificado de Autorização de Disposição de Resíduos Industriais (Cadri). Nesses casos, a administração do TAC notifica a empresa transportadora e a penaliza pelos prejuízos ocasionados:
perda do produto e custos com o envio do material e do tratamento. Na safra 2010/2011, 16,3 to-

neladas de açúcar contaminado com óleo foram
enviadas para tratamento e posterior descarte.
Na safra 2010/2012, 29 toneladas de açúcar ficaram contaminadas. [EN22 C]
No período de apuração dos dados do relatório, o
TAC não realizou investimentos significativos em
proteção ambiental. As despesas que ocorreram
foram somente em processos operacionais, como
despoeiramento, tratamento e destinação de
efluentes, destinação de açúcar e óleo contaminado, reciclagem de papel e plástico e gastos em
software para gestão ambiental.

Gastos ambientais no TAC (R$) [EN30 C]
Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Mão de obra

34.320

36.379

Filtros

112.100

0

1.600

4.258

32.000

15.386

3.500

3.500

2.217

2.500

6.960

7.500

12.600

7.859

5.000

0

210.297

77.382

Despoeiramento
1

Efluentes2
Análises
Tratamento e transporte
Legislação ambiental
Utilização de software
Lâmpadas e pilhas
Tratamento
Reciclagem papel, plástico e papelão
Locação de caçambas e transporte
Açúcar contaminado
Transporte e tratamento
Óleo contaminado e graxas
Incineração e transporte
Total (R$)
		

1. Durante a safra 2011/2012 não houve compras de filtros de mangas ou de cartucho, pois a quantidade adquirida na safra anterior foi suficiente,
e sua manutenção também colaborou para que os gastos diminuíssem.
2 O aumento de limpeza a seco nos pisos e equipamentos gerou uma menor quantidade de efluentes, refletindo diretamente na quantidade transportada e tratada.
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Filhos de funcionários da Copersucar em atividade de educação ambiental

Gerenciamento no escritório
Na sede administrativa, onde as operações não causam impacto ambiental significativo, a gestão de
resíduos teve como foco a mobilização de colaboradores e funcionários terceirizados em prol do consumo consciente. O esforço se refletiu no número
maior de comunicados divulgados internamente. O
trabalho de conscientização é integrado pelas áreas
de Recursos Humanos, Comunicação Corporativa,
Compras e Tecnologia da Informação (TI). Foram implementados ainda alguns processos para diminuir
o consumo de papel e tinta de impressora, como a
padronização para impressão frente e verso e o controle da quantidade impressa por departamento.
Outra iniciativa diz respeito à compra de papel reciclável feito a partir da fibra da cana-de-açúcar, reali-
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zada na safra 2011/2012. Além de estimular e conferir valor à própria cadeia, o material já tem preço
competitivo no mercado e, portanto, não resultou em
custos adicionais para a Copersucar.
O escritório gera resíduos perigosos (lâmpadas, pilhas e baterias) e não perigosos (plástico e papel).
Para papel, tinta para impressoras, pilhas e lâmpadas há um programa de reciclagem. Para o reporte
de resíduos de papel, são quantificados todos os
tipos de papel gerados no escritório, como sulfite,
kraft e papel toalha. Não há resíduos destinados a
compostagem, reutilização, recuperação, incineração, injeção subterrânea ou armazenagem no local.
Os resíduos orgânicos (lixos de banheiros) não são
quantificados e são destinados a aterros sanitários.
[EN22 C]
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Peso total de resíduos do Escritório Copersucar, por tipo [EN22 C]
Unidade

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Plástico

tonelada

4

4

Papel

tonelada

48

56

unidade

60

90

Pilhas e baterias

unidade

540

625

Lâmpadas fluorescentes

unidade

600

540

Resíduos não perigosos

Cartuchos de tinta de impressora
Materiais perigosos

TI verde - reciclagem
Na safra 2011/2012 a Copersucar doou vários equipamentos de informática (microcomputadores, notebooks, scanners, impressoras, monitores, fax e
componentes elétricos e eletrônicos) a duas entidades: Comitê de Democratização da Informática,
ONG brasileira que favorece comunidades de baixa
renda, e também o Lar São Vicente de Paula, da
cidade de Santos, que mantém um asilo com 50
idosos em regime integral, com idades entre 65 e
97 anos.

Derramamentos
Aula sobre reciclagem no programa BiodiversiArte

No período do relatório ocorreu um único derramamento significativo em uma Unidade Produtora Sócia. Um rompimento de tubulação subterrânea levou ao derramamento de 1.600 metros cúbicos de
vinhaça, e o volume ficou restrito na área de cana
e em uma nascente, que aflorou em 2009 devido à
ocorrência de grande quantidade de chuva, mas não
causou danos às APPs próximas. O material foi contido por meio de motobombas e o efluente foi colocado dentro de caminhões-tanque e em reservatórios e canais de vinhaça. [EN23 U]
No transporte dos produtos acabados das usinas
aos consumidores finais ou terminais de transbordo
e TAC não houve nenhum derramamento na safra

2010/2011. Já na safra seguinte ocorreu um vazamento de etanol em rodovia próxima ao município
de Limeira, que levou à troca da carga para outra
carreta. Durante o transbordo houve o vazamento
de 47,8 m3 de etanol. [EN23 U]
Nas operações do TAC, pode haver derramamentos
de açúcar nas esteiras transportadoras do cais durante o fluxo de entrada e saída do produto, mas o
volume é pouco significativo. Nesses casos, a Copersucar realiza o recolhimento do produto e o destina como varredura. Para evitar que haja derramamento de açúcar no mar, o terminal segue os
padrões estabelecidos na ISO 14001. [EN23 U]
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6. Declarações
6.1. Declaração do nível de aplicação pela GRI
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6.2. Declaração de verificação independente

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE – BUREAU VERITAS
CERTIFICATION
INTRODUÇÃO
O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) foi contratado pela Copersucar S.A.
(Copersucar) para conduzir uma verificação independente do seu Relatório de
Sustentabilidade (doravante denominado o Relatório), abrangendo avaliação de conteúdo,
qualidade e limite do mesmo, referente às safras 2010/2011 e 2011/2012. As informações
publicadas no relatório são de inteira responsabilidade da administração da Copersucar.
Nossa responsabilidade se limitou à verificação independente de acordo com o escopo
abaixo definido.
ESCOPO DO TRABALHO
A Copersucar solicitou ao Bureau Veritas Certification que incluísse em seu escopo de
verificação o seguinte:


Dados e informações incluídas no Relatório das safras 2010/2011 e 2011/2012;



Adequação e confiabilidade dos sistemas e processos subjacentes utilizados para
coletar, revisar e compilar as informações reportadas;



Avaliação do Relatório seguindo os princípios de Materialidade, Inclusão dos
Stakeholders,
Contexto
da
Sustentabilidade,
Abrangência,
Equilíbrio,
Comparabilidade, Exatidão, Periodicidade, Clareza e Confiabilidade, como definido
nas Diretrizes da Global Reporting Initiativetm para Relatórios de Sustentabilidade
GRI G3 (2006).

Foi excluída do escopo deste trabalho qualquer avaliação de informações relacionadas à:


Atividades fora do período de avaliação definido;



Declarações de posicionamento (expressões de opinião, crença, objetivos ou futuras
intenções) por parte da Copersucar, assim como declarações de compromissos
futuros;



Informações econômico-financeiras contidas neste Relatório, extraídas de
demonstrações financeiras verificadas externamente por auditores independentes;

METODOLOGIA
Nosso trabalho foi conduzido de acordo com um protocolo do Bureau Veritas para
Verificação Independente de Relatórios de Sustentabilidade, baseados nas melhores práticas
atuais1, abrangendo as seguintes atividades:
1. Entrevistas com o pessoal envolvido (responsáveis diretos pelo processo e gestores
envolvidos com desenvolvimento de políticas e decisões estratégicas) na
elaboração do Relatório;
2. Análise da evidência documental produzida para o período reportado (abril de 2010
a março de 2012);
3. Verificação de dados de desempenho em relação aos princípios que asseguram a
qualidade das informações, de acordo com a GRI G3;
1

O protocole de avaliação independente do Bureau Veritas é baseado na Norma Internacional de Asseguração de
Garantia - ISAE 3000 (Assurance Engagements), Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade GRI
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4. Visitas locais nas seguintes unidades da Copersucar: Terminal Açucareiro
Copersucar (Santos/SP) e Sede administrativa (São Paulo/SP).
5. Visitas locais nas seguintes unidades produtoras sócias: Usinas São Manoel (São
Manuel/SP), Furlan (Santa Bárbara d´Oeste/SP), Santa Lucia (Araras/SP), São José
ZL (Macatuba/SP), Catanduva (Ariranha/SP) e São Luiz Ourinhos (Ourinhos/SP);
6. Análise das atividades de engajamento com partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela Copersucar;
7. Avaliação da sistemática utilizada para determinação das questões incluídas no
Relatório, considerando o contexto da sustentabilidade, o equilíbrio das informações
publicadas e o Princípio da Materialidade.
As atividades foram planejadas e executadas para fornecer avaliação razoável, em vez de
avaliação absoluta, oferecendo uma base aceitável para nossas conclusões.
PARECER TÉCNICO


O Relatório demonstra o desempenho dos processos de comercialização e logística de
atividades próprias, assim como das atividades de um grupo de usinas produtoras sócias,
que totaliza 48 usinas;



As informações operacionais das usinas produtoras sócias foram obtidas através de uma
sistemática desenvolvida pela Copersucar, que contou com o suporte de um software de
coleta de dados;



Evidenciamos evolução na representatividade das informações reportadas entre os dois
períodos de apuração (2 safras), pois o número de usinas produtoras sócias engajadas no
processo de publicação do Relatório aumentou de 39 para 48. Todavia, na última safra,
evidenciamos que 3 usinas não participaram de forma efetiva do processo de envio de
dados;



Apesar das unidades produtoras sócias não serem controladas pela Copersucar, a
empresa entende que a materialidade no contexto da sustentabilidade está presente de
forma significativa nas usinas fornecedoras de açúcar e etanol. Desta forma demonstra
seu compromisso com o Princípio da Abrangência e do Contexto de Sustentabilidade, ao
buscar um engajamento consistente com as unidades produtoras sócias;



A Copersucar contratou um serviço de consulta e engajamento de stakeholders em 2010,
buscando a definição dos temas materiais para o seu Relatório. Em formato de Painel,
este processo de engajamento contou com 28 unidades produtoras sócias, 24
stakeholders externos e 16 participantes internos. A Copersucar já havia realizado um
primeiro Painel contemplando público interno e unidades produtoras sócias. Este
processo de consulta multi stakeholders resultou em um documento que apresentou, de
forma equilibrada, as expectativas dos públicos de interesse, em relação ao
desenvolvimento sustentável da Copersucar e aos temas materiais para publicação;



Ao visitar a unidades produtoras sócias e Terminal Açucareiro Copersucar (TAC)
evidenciamos a utilização de um software para sistematização das informações utilizadas
para o Relatório. O software direciona e organiza as questões relacionadas aos
indicadores GRI e temas materiais associados, sendo estruturado por fichas eletrônicas
de coleta de dados. Ao comparar as fichas das duas safras, evidenciamos melhorias
significativas na uniformidade e relevância dos dados solicitados;
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Constatamos um processo de engajamento de caráter contínuo entre a Copersucar e as
unidades produtoras sócias, em assuntos relacionados à sustentabilidade. Todavia ainda
há espaço para melhorias importantes, no sentido de se buscar maior alinhamento
conceitual e equalização em práticas de sustentabilidade nas usinas;



A Copersucar apresentou para cada indicador reportado pelas unidades produtoras
sócias, a representatividade das respostas em relação ao peso total de cana moída nas
duas safras. O número de usinas respondentes também foi reportado, demonstrando um
avanço na última safra. Estas informações trazem ao leitor a clareza necessária para um
correto entendimento dos indicadores publicados;



A respeito do indicador SO1, que trata de Práticas para avaliar e gerir os impactos sociais
das operações nas comunidades, a Copersucar demonstra que não houve evolução no
número de usinas respondentes entre os dois períodos de apuração. Apenas 8 usinas
informaram como avaliam e gerenciam os impactos sociais nas comunidades;



Constatamos que o Relatório classifica indicadores com aplicabilidade para o negócio da
Copersucar e para o negócio das usinas, indicados com as siglas C e U. Uma análise
criteriosa demonstra coerência nesta divisão, sob o ponto de vista da materialidade;



A respeito do indicador LA1, que solicita a apresentação do número de trabalhadores
contratados, a Copersucar declarou não dispor de tais informações. Evidenciamos uma
gestão eficaz em relação aos contratos sob o ponto de vista de qualidade, saúde,
segurança, meio ambiente e custos. Todavia a gestão da empresa é focada no
desempenho dos serviços contratados como um todo, não utilizando dados específicos
dos trabalhadores envolvidos;

OPORTUNIDADES DE MELHORIA


Reportar de forma mais clara os mecanismos existentes para que trabalhadores façam
recomendações para o Conselho de Administração a respeito do desenvolvimento
sustentável da Copersucar;



Reportar a respeito da instalação do Comitê de Sustentabilidade, suas atribuições
específicas e relação com o Conselho de Administração;



Delinear, em conjunto com as unidades produtoras sócias, uma estratégia clara de
engajamento sobre a redução do consumo de água nas usinas, prestando contas das
ações realizadas, uma vez que a Copersucar estabeleceu o compromisso de intensificar o
engajamento junto às usinas a este respeito;



Empreender esforços junto às unidades produtoras sócias para aumentar e melhorar o
nível de respostas referente ao indicador SO1 (impactos sociais das operações em
comunidades);



Para atender integralmente ao indicador HR1 (sobre cláusulas de direitos humanos em
contratos de investimento) a empresa deve buscar formas de contabilizar especificamente
os contratos de investimentos significativos, que contenham cláusulas referentes a
direitos humanos. A demonstração sobre metodologias de avaliação das cláusulas
contratuais sobre direitos humanos é importante para atender aos Princípios de Clareza e
Confiabilidade;



A Copersucar deve considerar a implantação de métodos para avaliação das cláusulas
contratuais de direitos humanos, aplicadas em 95% dos contratos com seus fornecedores
significativos. O indicador HR2 foi criado para estimular os processos de avaliação e
monitoramento em direitos humanos na cadeia de suprimentos das organizações;
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Buscar sistematização de dados a respeito do número de trabalhadores contratados, no
sentido de se obter informações mais detalhadas para o indicador LA1;



A respeito do canal de ética da Copersucar para recebimento de manifestações
relacionadas à discriminação (indicador HR4), recomendamos que a empresa divulgue
informações que possibilitem ao leitor entender a eficácia da ferramenta;



Aumentar o percentual de resposta das unidades produtoras sócias em relação aos
indicadores da GRI, de forma a evoluir em relação aos Princípios de Abrangência,
Exatidão e Equilíbrio, como definido na GRI-G3.

CONCLUSÃO


Durante o processo de Verificação do Relatório todas as Pendências registradas por
nossa equipe foram adequadamente resolvidas pela Copersucar;



De acordo com o escopo de verificação as informações e dados apresentados no
Relatório foram avaliados como exatos e livres de erros significativos ou declarações
falsas, acessíveis e compreensíveis para os stakeholders;



Com base em nossa verificação concluímos que o Relatório foi elaborado seguindo os
critérios de conteúdo e qualidade da Diretriz GRI-G3, atende aos Princípios nela
estabelecidos e apresenta de forma adequada os indicadores necessários, o que confere
á Copersucar o nível de aplicação B+.

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE
O Bureau Veritas Certification é uma empresa independente de serviços profissionais
especializado na gestão de Qualidade, Saúde, Segurança, Social e de Meio Ambiente com
mais de 180 anos de experiência em serviços de avaliação independente.
Nenhum membro da equipe de avaliação possui vínculo comercial com a Copersucar. Nós
conduzimos esta avaliação de forma independente, entendendo que não houve conflito de
interesses.
O Bureau Veritas Certification implantou um Código de Ética em todo o negócio para manter
altos padrões éticos entre o seu pessoal nas atividades empresariais.
CONTATO
O Bureau Veritas Certification encontra-se à disposição para mais esclarecimentos através
do site www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp ou telefone (11)5070-9800.

São Paulo, junho de 2012

Alexander Vervuurt
Auditor-líder Assurance Sustainability Reports (ASR)
Bureau Veritas Certification – Brasil
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7. Índice remissivo GRI [3.12]

Itens de perfil, parâmetros para o relatório e governança
Estratégia e Análise
Indicador Descrição

Reportado

Página/ Resposta

Razão de
Omissão

1.1

Mensagem do Presidente

Completo

6, 8, 53, 62

-

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

Completo

6, 8, 62, 63

-

Reportado

Página/Resposta

Razão de
Omissão

Perfil Organizacional
Indicador Descrição
2.1

Nome da organização

Completo

20

-

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços

Completo

20

-

2.3

Estrutura operacional da organização

Completo

21

-

2.4

Localização da sede da organização

Completo

21

-

2.5

Países em que a organização opera e em que suas principais
operações estão localizadas

Completo

20

-

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade

Completo

20, 23

-

2.7

Mercados atendidos

Completo

8, 24, 34

-

2.8

Porte da organização

Completo

8, 23, 24, 32

-

2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo
relatório

Completo

20, 22, 43

-

2.10

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório

Completo

53

-

Reportado

Página/Resposta

Razão de
Omissão

Parâmetros para o Relatório
Indicador Descrição
3.1

Período coberto pelo relatório para as informações
apresentadas

Completo

12

-

3.2

Data do relatório anterior mais recente

Completo

12

-

3.3

Ciclo de emissão de relatórios

Completo

12

-

3.4

Dados para contato em caso de perguntas relativas ao
relatório ou seu conteúdo

Completo

16

-

3.5

Processo para definição do conteúdo do relatório

Completo

12, 13, 15

-

3.6

Limite do relatório

Completo

13

-

3.7

Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao
escopo ou ao limite do relatório

Completo

13

-

3.8

Base para a elaboração do relatório

Completo

13

-

Copersucar S.A.

121

Índice Remissivo GRI

3.9

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos

Completo

13. Os indicadores quantitativos
referentes às Usinas foram
calculados a partir do número
total de usinas que responderam
ao indicador, sendo usada a média
ponderada em relação à moagem
de cana ou à média aritmética.

3.10

Reformulações de informações fornecidas em relatórios
anteriores

Completo

Não houve reformulação de
informações fornecidas no
relatório anterior.

3.11

Mudanças significativas de escopo, limite ou métodos de
medição aplicados no relatório

Completo

13

-

3.12

Tabela que identifica a localização das informações no
relatório

Completo

121

-

3.13

Política e prática atual relativa à busca de verificação
externa para o relatório

Completo

12

-

Reportado

Página/Resposta

Razão de
Omissão

-

-

Governança, Compromissos e Engajamento
Indicador Descrição

122

4.1

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês
do alto órgão de governança

Completo

43, 44, 45

-

4.2

Presidência do mais alto órgão de governança

Completo

43, 47

-

4.3

Membros independentes ou não executivos do mais alto
órgão de governança

Completo

43

-

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam
recomendações

Completo

46, 47

-

4.5

Relação entre remuneração e o desempenho da organização
(incluindo social e ambiental)

Completo

44, 47

-

4.6

Processos para assegurar que conflitos de interesse sejam
evitados

Completo

49

-

4.7

Qualificações dos membros do mais alto órgão de
governança

Completo

44

-

4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e
princípios internos relevantes

Completo

50

-

4.9

Responsabilidades pela implementação das políticas
econômicas, ambientais e sociais

Completo

44, 59, 71

-

4.10

Processos para a autoavaliação do desempenho do
mais alto órgão de governança

Completo

44

-

4.11

Explicação de se e como a organização aplica o princípio da
precaução

Completo

48

-

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas
externamente

Completo

71

-

4.13

Participação em associações e/ou organismos nacionais/
internacionais

Completo

51, 72

-

4.14

Relação de grupos de stakeholders engajados pela
organização

Completo

13, 52

4.15

Base para a identificação e seleção de stakeholders com os
quais se engajar

Completo

53

-

4.16

Abordagens para o engajamento dos stakeholders

Completo

13, 15

-

4.17

Principais temas e preocupações levantados por meio do
engajamento dos stakeholders

Completo

14, 15, 16

-
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Índice Remissivo GRI

Formas de Gestão
Dimensão Aspectos

EC

EN

LA

HR

SO

PR

Reportado

Página/Resposta

Desempenho Econômico

Completo

30, 32, 48, 79, 100, 107

Presença no Mercado

Completo

98, 99, 100

Impactos Econômicos Indiretos

Completo

104, 106, 107, 108, 109

Materiais

Completo

91, 110

Energia

Completo

81, 82, 83

Água

Completo

89, 90

Biodiversidade

Completo

85, 86, 88

Emissões, Efluentes e Resíduos

Completo

90, 91, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Conformidade

Completo

85

Transporte

Completo

36, 37

Geral

Completo

112, 113

Emprego

Completo

96, 97, 98, 100

Reação entre Trabalho e a Governança

Completo

96, 98

Saúde e Segurança no Trabalho

Completo

73, 74, 77

Treinamento e Educação

Completo

102, 103

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

Completo

98, 99

Processo de compra

Completo

92, 93, 94, 95

Não discriminação

Completo

92

Liberdade de Associação

Completo

92, 95

Trabalho Infantil

Completo

92, 93, 94, 95

Trabalho Forçado/ Escravo

Completo

92, 93, 94, 95

Direitos Indígenas

Completo

95

Comunidade

Completo

109

Corrupção

Completo

48, 49, 51

Políticas Públicas

Completo

52

Concorrência desleal

Completo

34

Conformidade

Completo

34

Saúde e Segurança do Cliente

Completo

66, 67, 68

Rotulagem de Produtos e Serviços

Completo

68, 69

Comunicação e Marketing

Completo

35

Privacidade do cliente

Completo

68

Compliance

Completo

68

Copersucar S.A.
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Índice Remissivo GRI

Indicadores de Desempenho
DESEMPENHO ECONÔMICO
Indicador Descrição

Reportado

Página/Resposta

Unidades
Respondentes

Parcial

30, 32

Copersucar

Desempenho Econômico
EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades
devido a mudanças climáticas

EC3

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício

EC4

Ajuda financeira recebida do governo

Completo

Parcial

Parcial

48, 79. A Copersucar não
realiza grandes projeções
dos efeitos ou calcula
quantitativamente as
implicações financeiras
dessas mudanças.

Copersucar

100

Copersucar e
TAC

107

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Presença no Mercado
100. São consideradas
unidades operacionais
importantes o TAC e o
escritório central e as Usinas
Sócias.

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

EC5

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao
salário mínimo local

Completo

EC6

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores
locais

Parcial

42

Usinas
Produtoras
Sócias

Completo

104, 106, 107, 109. A partir de
um estudo realizado pela
Copersucar, ficou definido
que somente locais onde a
empresa atua diretamente
receberiam doações para seus
projetos.

Copersucar,
TAC e Usinas
Sócias

Parcial

108, 109

Usinas
Produtoras
Sócias

Reportado

Página/Resposta

Unidades
Respondentes

Impactos Econômicos Indiretos

EC8

Impacto de investimentos em infraestrutura oferecidos para
benefício público

EC9

Descrição de impactos econômicos indiretos significativos

DESEMPENHO AMBIENTAL
Indicador Descrição
Materiais

124

EN1

Materiais usados por peso ou volume

Completo

91

Copersucar e
TAC

EN2

Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem

Completo

110

Usinas
Produtoras
Sócias
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Índice Remissivo GRI

Energia
EN3

Consumo de energia direta discriminado por fonte primária

Completo

81, 83

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

EN4

Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária

Parcial

81, 83

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

EN5

Energia economizada devido a melhorias em conservação e
eficiência

Completo

82

TAC

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo
consumo de energia

Parcial

82

TAC

Completo

89, 90

TAC

Parcial

89

Usinas
Produtoras
Sócias

Completo

89, 90

Usinas
Produtoras
Sócias

Água
EN8

Total de água retirada por fonte

EN9

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de
água

EN10

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada

Biodiversidade
EN12

Impactos significativos na biodiversidade de atividades,
produtos e serviços

Completo

85, 88

Usinas
Produtoras
Sócias

EN13

Hábitats protegidos ou restaurados

Completo

86

Usinas
Produtoras
Sócias

EN14

Estratégias para gestão de impactos na biodiversidade

Parcial

85

Usinas
Produtoras
Sócias

Emissões, Efluentes e Resíduos
EN18

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa
e as reduções obtidas

Completo

80

Usinas
Produtoras
Sócias

EN21

Descarte total de água, por qualidade e destinação

Completo

90, 91

Copersucar e
TAC

EN22

Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição

Completo

110, 111, 112, 113, 114, 115

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

EN23

Número e volume total de derramamentos significativos

Completo

115

TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Completo

85

Copersucar

Conformidade
EN28

Valor de multas e número total de sanções resultantes de não
conformidade com leis

Copersucar S.A.

125

Índice Remissivo GRI

Transporte
EN29

Impactos ambientais referentes a transporte de produtos e de
trabalhadores

Parcial

36, 37

TAC

Completo

112, 113

TAC

Reportado

Página/Resposta

Unidades
Respondentes

Completo

96, 98

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Parcial

96, 97

Copersucar e
TAC

Completo

100

Copersucar e
TAC

96, 98

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

96

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Completo

73

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Parcial

73, 77

TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

74

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

73

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Geral
EN30

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental

DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS TRABALHISTAS
Indicador Descrição
Emprego
LA1

Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de
trabalho e região

LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregos, por faixa
etária, gênero e região

LA3

Comparação entre benefícios a empregados de tempo
integral e temporários

Relação entre os Trabalhadores e a Governança
LA4

LA5

Número total de empregados abrangidos por acordo de
negociação coletiva

Descrição de notificações (prazos e procedimentos)

Completo

Completo

Saúde e Segurança no Trabalho

126

LA6

Percentual dos empregados representados em comitês
formais de segurança e saúde

LA7

Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos

LA8

Programas de educação, prevenção e controle de risco

LA9

Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos
formais com sindicatos
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Completo

Completo

Índice Remissivo GRI

Treinamento e Educação
LA10

Média de horas de treinamento por ano

LA11

Programas para gestão de competências e aprendizagem
contínua

LA12

Percentual de empregados que recebem análises de
desempenho

102, 103

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Completo

102, 103

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Completo

100

Copersucar e
TAC

Parcial

98, 99

Copersucar e
TAC

Completo

98

Copersucar e
TAC

Reportado

Página/Resposta

Unidades
Respondentes

Completo

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
LA13

Composição da alta direção e dos conselhos e proporção por
grupos e gêneros

LA14

Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por
categoria funcional

DESEMPENHO SOCIAL – DIREITOS HUMANOS
Indicador Descrição
Processo de compra
HR1

Percentual e número de contratos de investimentos que
incluam cláusulas de direitos humanos

Completo

93

Copersucar e
TAC

HR2

Percentual de empresas contratadas submetidas a avaliações
referentes a direitos humanos

Completo

94, 95

Copersucar e
TAC

HR3

Horas de treinamento para empregados em políticas e
procedimentos relativos a direitos humanos, incluindo
percentual de empregados treinados

Completo

92

Copersucar e
TAC

Completo

92

Copersucar e
TAC

Completo

92, 95

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Completo

92, 93, 94, 95

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Não Discriminação
HR4

Número total de casos de discriminação e as medidas
tomadas

Liberdade de Associação
HR5

Política de liberdade de associação e o grau da sua aplicação

Trabalho Infantil
HR6

Medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho
infantil

Copersucar S.A.
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Índice Remissivo GRI

Trabalho Forçado/ Escravo
HR7

Medidas tomadas para contribuir para a erradicação do
trabalho forçado

Completo

92, 93, 94, 95

Copersucar,
TAC e Usinas
Produtoras
Sócias

Completo

95

Usinas
Produtoras
Sócias

Reportado

Página/Resposta

Unidades
Respondentes

Completo

109

Usinas
Produtoras
Sócias

Direitos Indígenas
HR9

Número total de casos de violação de direitos dos povos
indígenas e medidas tomadas

DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE
Indicador Descrição
Comunidade
SO1

Programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das
operações nas comunidades

Corrupção
SO2

Unidades submetidas a avaliações de riscos relacionados à
corrupção

Completo

48

Copersucar e
TAC

SO3

Percentual de empregados treinados nas políticas e
procedimentos anticorrupção

Completo

51

Copersucar e
TAC

SO4

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

Completo

49

Copersucar e
TAC

Parcial

52

Copersucar

Completo

34

Copersucar

Completo

34

Copersucar

Políticas Públicas
SO5

Posições quanto a políticas públicas

Concorrência Desleal
SO7

Número de ações judiciais por concorrência desleal

Conformidade
SO8

128

Descrição de multas significativas e número total de sanções
não monetárias
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Índice Remissivo GRI

DESEMPENHO SOCIAL – RESPONSABILidADE PELO PRODUTO
Indicador Descrição

Reportado

Página/Resposta

Unidades
Respondentes

Saúde e Segurança do Cliente
PR1

Avaliação de impactos na saúde e segurança durante o ciclo
de vida de produtos e serviços

Parcial

66, 68

Copersucar e
TAC

PR2

Não conformidades relacionados aos impactos causados por
produtos e serviços

Completo

67

Copersucar

Parcial

68

Copersucar e
TAC

Completo

68

Copersucar

Parcial

69

Copersucar

Rotulagem de Produtos e Serviços
PR3

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por
procedimentos de rotulagem

PR4

Não conformidades relacionados à rotulagem de produtos e
serviços

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo
resultados de pesquisas

Comunicação e Marketing
PR6

Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários

Completo

35

Copersucar

PR7

Casos de não conformidade relacionados à comunicação de
produtos e serviços

Completo

35

Copersucar

PR8

Reclamações comprovadas relativas à violação de
privacidade de clientes

Completo

68

Copersucar e
TAC

Completo

68

Copersucar

Compliance
PR9

Multas por não conformidade relativas ao fornecimento e uso
de produtos e serviços

Copersucar S.A.
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Glossário

8. Glossário

ABNT-NBR 14.280 – Abreviatura de Norma Brasileira de Cadastro de Acidente do Trabalho – Procedimento e classificação.
APPs (Áreas de Preservação Permanente) – Áreas
de grande importância ecológica, cobertas ou não
por vegetação nativa, que têm como função preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas.
Biocombustível – Combustível produzido a partir de
biomassa renovável. É fabricado em escala comercial
a partir de produtos agrícolas, como cana-de-açúcar.
Biomassa – Do ponto de vista energético, biomassa
é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica vegetal ou animal que pode ser usada na produção de energia.
Bonsucro™ – Abreviatura de Better Sugarcane Initiative.
BVC – Abreviatura de Bureau Veritas Certification.
CLT – Consolidação das Leis de Trabalho.
CO2e – Gás carbônico equivalente (a soma das emissões de todos os gases de efeito estufa convertidas
em CO2).
Coproduto – Material produzido sistematicamente
durante a fabricação do produto principal, possível
de reaproveitamento/reciclagem sem colocar em
risco a saúde ou meio ambiente, e que atendem a
legislação quando pertinente.

130

CPFL – Abreviatura de Companhia Paulista de Força e Luz.
EPIs – Abreviatura de Equipamentos de Proteção
Individual.
Esalq – Abreviatura de Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo.
FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de
Produto Químico) – Documento que contém informações diversas sobre um determinado produto
químico quanto à proteção, à segurança, à saúde e
ao meio ambiente, com recomendações e medidas
de proteção e ações em situação de emergência.
GEE (Gases de Efeito Estufa) – Gases que contribuem para o efeito estufa, fenômeno natural que
mantém o planeta aquecido. A alta concentração
desses gases na atmosfera intensifica o seu efeito,
causando o aquecimento global.
GRI (Global Reporting Initiative) – Organização não
governamental internacional, composta de diferentes públicos e especialistas, cuja missão é desenvolver e disseminar globalmente diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade, utilizadas
voluntariamente por empresas do mundo todo.
Materialidade – Princípio para definição de conteúdo de um relatório de sustentabilidade com base
nas Diretrizes GRI, segundo o qual se deve considerar a relevância de assuntos e indicadores a serem
tratados no relatório, de acordo com a visão dos
stakeholders relacionados à organização relatora.
As informações do relatório devem cobrir temas e
indicadores que reflitam impactos econômicos, am-
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bientais e sociais significativos ou que possam influenciar as decisões dos stakeholders.
MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) –
Mecanismo criado pelo Protocolo de Kyoto para
auxiliar o processo de redução de emissões de gases do efeito estufa por parte dos países desenvolvidos. Os projetos de MDL podem ser baseados em
fontes renováveis e alternativas de energia, eficiência e conservação de energia ou reflorestamento.

Sindogeesp – Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindastescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos Transportadores de Carga dos Portos e
Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São
Paulo.
Stakeholder (parte interessada) – Termo que se
refere a qualquer pessoa ou entidade que impacta
ou é impactada pelas atividades de uma organização.
TAC – Sigla de Terminal Açucareiro Copersucar.

NR 31 – Abreviatura de Norma Regulamentadora
de Segurança e Saúde do Trabalho na Agricultura,
Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura do Ministério do Trabalho.
Originação – Termo utilizado pela Copersucar para
designar a aquisição de produto – açúcar ou etanol
– de usinas não sócias.

Taxa de gravidade – Tempo computado por milhão
de horas-homem de exposição ao risco, em determinado período.
TEC – Sigla de Terminal de Estufagem de Contêineres.

PCMSO – Sigla de Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional.

Torta de filtro – Subproduto decorrente da filtragem do caldo da cana, na qual as impurezas contidas são extraídas e retornam à lavoura na forma de
adubo orgânico.

PIE – Abreviatura de Programa de Incentivo ao
Esporte, do Estado de São Paulo

Usinas Originadas – Usinas produtoras que não são
associadas à Copersucar.

ProAc – Sigla de Programa de Ação Cultural, do
Estado de São Paulo

Vinhaça – Líquido derivado da destilação do vinho
resultante da fermentação do caldo da cana-de-açúcar ou melaço, durante a produção de etanol.

Safra – Período que marca o início da fabricação do
açúcar e do etanol. Para a Copersucar, o período da
safra começa em 1º de abril e termina em 31 de
março do ano seguinte.
SECSP – Sigla de Sindicato dos Comerciários de
São Paulo.

Copersucar S.A.
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Usinas Sócias

9. Usinas Sócias (Junho 2012)

132

Aralco
Aralco S.A. Indústria e Comércio
Santo Antônio do Aracanguá, SP

Batatais
Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool
Batatais, SP

Aralco - Alcoazul
Alcoazul S.A. Açúcar e Álcool
Araçatuba, SP

Buriti
Pedra Agroindustrial S.A.
Buritizal, SP

Aralco - Figueira
Figueira Indústria e Comércio S.A.
Buritama, SP

Caçu
Caçu Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool Ltda.
Vicentinópolis, GO

Aralco - Generalco
Destilaria Generalco S.A.
General Salgado, SP

Catanduva
Virgolino de Oliveira S.A. - Açúcar e Álcool
Ariranha, SP
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Cerradão
Usina Cerradão Ltda.
Frutal, MG

Cocal II
Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda.
Narandiba, SP

Clealco – Clementina
Clealco Açúcar e Álcool S.A.
Clementina, SP

Da Pedra
Pedra Agroindustrial S.A.
Serrana, SP

Clealco - Queiroz
Clealco Açúcar e Álcool S.A.
Queiroz, SP

Decal - Rio Verde
Usina Rio Verde Ltda.
Rio Verde, GO

Cocal I
Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda.
Paraguaçu Paulista, SP

Destilaria Santa Inês
Irmãos Toniello Ltda.
Sertãozinho, SP

Copersucar S.A.
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Ferrari
Ferrari Agroindústria S.A.
Pirassununga, SP

Ibirá
Pedra Agroindustrial S.A.
Sta. Rosa do Viterbo, SP

Furlan - Avaré
Usina Açucareira Furlan S.A.
Avaré, SP

Ipê
Pedra Agroindustrial S.A.
Nova Independência, SP

Furlan - Santa Bárbara
Usina Açucareira Furlan S.A.
Santa Bárbara d’Oeste, SP

Ipiranga - Descalvado
Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A.
Descalvado, SP

Iacanga
Usina Iacanga de Açúcar e Álcool S.A.
Iacanga, SP

Ipiranga - Mococa
Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A.
Mococa, SP
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Jacarezinho
Companhia Agrícola Usina Jacarezinho
Jacarezinho, PR

Monções
Açucareira Virgolino de Oliveira S.A.
Monções, SP

José Bonifácio
Açucareira Virgolino de Oliveira S.A.
José Bonifácio, SP

Nossa Sra. Aparecida
Virgolino de Oliveira S.A. - Açúcar e Álcool
Itapira, SP

Lins
Usina Batatais S.A. - Açúcar e Álcool
Lins, SP

Pioneiros
Pioneiros Bioenergia S.A.
Sud Mennucci, SP

Melhoramentos
Destilarias Melhoramentos S.A.
Jussara, PR

Pitangueiras
Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda.
Pitangueiras, SP

Copersucar S.A.
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Santa Adélia - Jaboticabal
Usina Santa Adélia S.A.
Jaboticabal, SP

Santo Antônio
Usina Santo Antônio S.A.
Sertãozinho, SP

Santa Adélia - Pereira Barreto
Usina Santa Adélia S.A.
Pereira Barreto, SP

São Francisco
Usina São Francisco S.A.
Sertãozinho, SP

Santa Lúcia
Usina Santa Lúcia S.A.
Araras, SP

São José da Estiva
Usina São José da Estiva S.A. Açúcar e Álcool
Novo Horizonte, SP

Santa Maria
J. Pilon S.A Açúcar e Álcool
Cerquilho, SP

São Luiz S.A
Usina São Luiz S.A.
Ourinhos, SP
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São Manoel
Usina Açucareira São Manoel S.A.
São Manuel, SP

Viralcool II - Castilho
Viralcool Açúcar e Álcool Ltda.
Castilho, SP

Uberaba
Usina Uberaba S.A.
Uberaba, MG

Zilor - Barra Grande
Usina Barra Grande de Lençóis S.A.
Lençóis Paulista, SP

Umoe Bioenergy II
Umoe Bioenergy S.A.
Sandovalina, SP

Zilor - Quatá
Açucareira Quatá S.A.
Quatá, SP

Viralcool I - Pitangueiras
Viralcool Açúcar e Álcool Ltda.
Pitangueiras, SP

Zilor - São José
Açucareira Zillo Lorenzetti S.A.
Macatuba, SP
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Usinas Sócias

Grupo

Usina

ALCOAZUL
ARALCO
Aralco
FIGUEIRA
GENERALCO
SANTO ANTÔNIO
Balbo
SÃO FRANCISCO
UBERABA
BATATAIS
Batatais Lins
LINS
Caçu
CAÇU
Decal – Rio Verde DECAL - RIO VERDE
Cerradão
CERRADÃO
CLEMENTINA
Clealco
QUEIROZ
Cocal
COCAL I - PARAGUAÇU
COCAL II - NARANDIBA
Ferrari
FERRARI
Furlan
FURLAN - AVARÉ
FURLAN – SANTA BÁRBARA
Jacarezinho
JACAREZINHO
Melhoramentos
MELHORAMENTOS
BURITI
IBIRÁ
Pedra
IPÊ
DA PEDRA
Pitangueiras
PITANGUEIRAS
SANTA ADÉLIA - JABOTICABAL
SANTA ADÉLIA - PEREIRA
Santa Adélia
BARRETO
PIONEIROS
Santa Lúcia
SANTA LÚCIA
Santa Maria
SANTA MARIA
São José da Estiva SÃO JOSÉ DA ESTIVA
São Luiz S.A.
SÃO LUIZ S.A.
São Manoel
SÃO MANOEL
IPIRANGA - DESCALVADO
Titoto Cunali
IACANGA
IPIRANGA - MOCOCA
UMOE
UMOE BIOENERGY II
DESTILARIA SANTA INÊS
Viralcool
VIRALCOOL I - PITANGUEIRAS
VIRALCOOL II - CASTILHO
CATANDUVA
NOSSA SRA. APARECIDA
VO - Virgolino
de Oliveira
JOSÉ BONIFÁCIO
MONÇÕES
ZILOR - BARRA GRANDE
ZILOR
ZILOR – QUATÁ
ZILOR - SÃO JOSÉ
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Razão Social

Cidade

Alcoazul S.A. Açúcar e Álcool
Aralco S.A. Indústria e Comércio
Figueira Indústria e Comércio S.A.
Destilaria Generalco S.A.
Usina Santo Antônio S.A.
Usina São Francisco S.A.
Usina Uberaba S.A.
Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool
Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool
Caçu Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool Ltda.
Usina Rio Verde Ltda.
Usina Cerradão Ltda.
Clealco Açúcar e Álcool S.A.
Clealco Açúcar e Álcool S.A.
Cocal - Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda.
Cocal - Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda.
Ferrari Agroindústria S.A.
Usina Açucareira Furlan S.A.
Usina Açucareira Furlan S.A.
Companhia Agrícola Usina Jacarezinho
Destilarias Melhoramentos S.A.
Pedra Agroindustrial S.A.
Pedra Agroindustrial S.A.
Pedra Agroindustrial S.A.
Pedra Agroindustrial S.A.
Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda.
Usina Santa Adélia S.A.

Araçatuba, SP
Santo Antônio do Aracanguá, SP
Buritama, SP
General Salgado, SP
Sertãozinho, SP
Sertãozinho, SP
Uberaba, MG
Batatais, SP
Lins, SP
Vicentinópolis, GO
Rio Verde, GO
Frutal, MG
Clementina, SP
Queiroz, SP
Paraguaçu Paulista, SP
Narandiba, SP
Pirassununga, SP
Avaré, SP
Santa Bárbara d’Oeste, SP
Jacarezinho, PR
Jussara, PR
Buritizal, SP
Sta. Rosa do Viterbo, SP
Nova Independência, SP
Serrana, SP
Pitangueiras, SP
Jaboticabal, SP

Usina Santa Adélia S.A.

Pereira Barreto, SP

Pioneiros Bioenergia S.A.
Usina Santa Lúcia S.A.
J. Pilon S.A - Açúcar e Álcool
Usina São José da Estiva S.A. Açúcar e Álcool
Usina São Luiz S.A.
Usina Açucareira São Manoel S.A.
Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A.
Usina Iacanga de Açúcar e Álcool S.A.
Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A.
Umoe Bioenergy S.A.
Irmãos Toniello Ltda.
Viralcool Açúcar e Álcool Ltda.
Viralcool Açúcar e Álcool Ltda.
Virgolino de Oliveira S.A. Açúcar e Álcool
Virgolino de Oliveira S.A. Açúcar e Álcool
Açucareira Virgolino de Oliveira S.A.
Açucareira Virgolino de Oliveira S.A.
Usina Barra Grande de Lençóis S.A.
Açucareira Quatá S.A.
Açucareira Zillo Lorenzetti S.A.

Sud Mennucci, SP
Araras, SP
Cerquilho, SP
Novo Horizonte, SP
Ourinhos, SP
São Manuel, SP
Descalvado, SP
Iacanga, SP
Mococa, SP
Sandovalina, SP
Sertãozinho, SP
Pitangueiras, SP
Castilho, SP
Ariranha, SP
Itapira, SP
José Bonifácio, SP
Monções, SP
Lençóis Paulista, SP
Quatá, SP
Macatuba, SP
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10. Administração - Copersucar S.A.
Conselho de Administração
Luís Roberto Pogetti
Presidente
Antonio José Zillo
Antonio Eduardo Tonielo
Carlos Dinucci
Carlos Ubiratan Garms
Clésio Antonio Balbo
Geraldo José Carbone
Hermelindo Ruete de Oliveira
José Luciano Duarte Penido
Leopoldo Titoto
Norberto Bellodi

Diretoria
Paulo Roberto de Souza
Diretor Presidente
Alexandre Mattos Setten
Diretor de Logística
Luís Felipe Schiriak
Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Mauricio de Mauro
Diretor de Planejamento
Soren Hoed Jensen
Diretor Comercial
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Copersucar S.A.
Avenida Paulista, 287 - 1º, 2º e 3º andares
01311-000 - São Paulo - SP - Brasil
Telefone +55 11 2618-8166 - Fax +55 11 2618-8355
Copersucar Europe B.V.
World Trade Center, 10th Floor,
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
P.O.Box 30210
3001 DE Rotterdam
The Netherlands
Telefone 0031 10 413-5634
Terminal Açucareiro Copersucar - TAC
Av. Cândido Gafree, s/n
Armazéns VI, XI, XVI e XXI - Santos - SP
Telefone +55 13 3226-2100 - Fax +55 13 3226-2147
Terminal de Estufagem de Contêineres - TEC
Rua José de Almeida, 224 - Área B - Jardim Conceiçãozinha
11454-630 - Guarujá - SP
Terminal Multimodal Copersucar I - Ribeirão Preto
Rua Peru, 2400
Distrito Industrial Coronel Quito Junqueira
14075-310 - Ribeirão Preto - SP
Telefone +55 16 3969-2297 / +55 16 3969-2296
Terminal Multimodal Copersucar II – São José do Rio Preto
Rua Silva Jardim, s/n - Estação Ferroviária
15025-065 - Pq. Industrial São José do Rio Preto - SP
www.copersucar.com.br

Fotos: Cícero Viegas, Fernando Battistetti, Tadeu Fessel e
divulgação
Projeto Gráfico: Ideia Visual

140

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | Safras 2010/2011 e 2011/2012

Avenida Paulista, 287 | 1º, 2º e 3º andares
01311-000 | São Paulo | SP | Brasil
Telefone: +55 11 2618-8166
www.copersucar.com.br
Copersucar S.A.

141

