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Crescimento Sustentável
para Criação de Valor

O Relatório de Sustentabilidade, que a
Copersucar S.A. (“Copersucar“) publica pela
primeira vez, busca oferecer a seus públicos de
relacionamento uma visão integrada da empresa
e seu desempenho econômico, social e ambiental.
É uma demonstração do compromisso da empresa
com a transparência da gestão e a incorporação da
sustentabilidade à estratégia de negócio para criar
valor aos públicos de relacionamento.
O relatório atende às diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI G3), nível de aplicação B GRI Checked, e refere-se ao período de abril/2009
a março/2010.
Estão abrangidas neste relatório as operações
da Copersucar, da Copersucar Europe B.V. (escritório
em Roterdã, Holanda), da Companhia Auxiliar de
Armazéns Gerais (“Terminal Açucareiro Copersucar”)
e das 32 unidades produtoras (“Usinas Associadas”)
que eram associadas à Cooperativa de Produtores de
Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São
Paulo (“Cooperativa“) no início da safra 2009/2010
e são acionistas da Produpar, holding controladora
da Copersucar.
Como as Usinas Associadas têm plena
autonomia em seu negócio, a Copersucar
desempenha o papel de compartilhar conhecimentos,
fomentar a adoção de ações e práticas sustentáveis
e garantir que todas as associadas sejam informadas
das demandas, exigências e tendências do mercado
em relação à sustentabilidade.
As Usinas Associadas estão engajadas no
processo de sustentabilidade e comprometidas
com os programas de qualidade e socioambientais
conduzidos pela Copersucar e clientes. A elaboração
desta publicação contou com a participação de
grupos técnicos das Usinas Associadas para coleta,
análise e envio à Copersucar dos dados referentes
aos indicadores selecionados.
A empresa se compromete a analisar
sistematicamente seu desempenho econômico
e socioambiental e publicar a cada dois anos o
Relatório de Sustentabilidade.
Dentro do processo de melhoria contínua, para
os próximos relatórios, a Copersucar implementará
um sistema informatizado para aperfeiçoar a coleta
e o tratamento dos dados e elevar o grau de controle
e confiabilidade das informações. Também para
o próximo ciclo, procederá à verificação externa
do relatório, visando evidenciar a qualidade dos
dados relatados, principalmente quanto à sua
rastreabilidade e exatidão.

The objective of this first Copersucar
S.A. (“Copersucar“) Sustainability Report is to
provide stakeholders with an integrated view
of the company and its economic, social and
environmental performance. It is a demonstration
of the company’s commitment to adopting
transparent management practices and
incorporating sustainability into its business
strategy to create value for stakeholders.
The report is in compliance with Global
Reporting Initiative (GRI G3) guidelines, application
level B - GRI Checked - and refers to the period from
April 2009 to March 2010.
This report covers the operations of
Copersucar, Copersucar Europe B.V. (office in
Rotterdam, The Netherlands), Companhia Auxiliar
de Armazéns Gerais (“Copersucar Sugar Terminal”)
and the 32 production units (“Associated Mills”)
belonging to the Cooperativa de Produtores de
Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de
São Paulo (“Cooperative“) at the beginning of the
2009/2010 crop, which are also shareholders of the
Copersucar holding company Produpar.
Since the mills have full business autonomy,
the role played by Copersucar is one of sharing
knowledge, fostering the adoption of sustainable
actions and practices and ensuring that all
Associated Mills are fully informed about market
demands, requirements and trends regarding
sustainability.
The mills are fully engaged with the
sustainability process and committed to the
quality and socio-environmental programs run by
Copersucar and customers. This publication was
prepared with the participation of the Associated
Mills, who gathered, analyzed and supplied data on
the selected indicators to Copersucar.
The company is committed to systematically
analyzing its economic and socio-environmental
performance and publishing the Sustainability
Report every two years.
As part of the continuous improvement
process, for future reports Copersucar will
implement a computerized system to improve data
collection and processing, ensuring the reliability
and greater control over the information presented.
For the next cycle, Copersucar will also institute
external verification of the report with a view
to providing evidence of the quality of the data
presented, particularly in terms of accuracy
and traceability.
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Noruega
Norway

Atuação Global
Global Activities

Irlanda
Ireland

Canadá
Canada

Inglaterra
England

Marrocos
Morocco
destinos / DESTINations

Açúcar/Sugar
Etanol/ Ethanol
Sede da Copersucar em São Paulo
Copersucar Head Office in São Paulo
Copersucar Europe B.V., Roterdã, Holanda
Copersucar Europe B.V. – Sales Office, Rotterdam, The Netherlands
Terminal Açucareiro Copersucar - TAC, Santos, São Paulo
Copersucar Sugar Terminal - TAC, Santos, São Paulo

Bélgica
Belgium

República Tcheca / Czech Republic
Romênia / Romania
Bósnia
Bosnia Geórgia
Azerbaijão
Georgia
Azerbaijan

El Salvador
El Salvador

Costa Rica
Costa Rica
Colômbia
Colombia

Trinidad e Tobago
Trinidad and Tobago
Venezuela
Venezuela

Coreia do Sul
South Korea

Israel
Israel
Argélia
Algeria

Egito
Egypt

Jamaica
Jamaica
Nigéria
Nigeria

Arábia Saudita
Saudi Arabia
Iêmen
Yemen

Emirados Árabes
Arab Emirates

Japão
Japan

Bangladesh
Bangladesh
Índia
India

Malásia
Malaysia
Indonésia
Indonesia

Peru
Peru

Terminal Multimodal Copersucar, Ribeirão Preto, São Paulo
Copersucar Multimodal Terminal - Ribeirão Preto, São Paulo

São Paulo
São Paulo

Paraguai
Paraguay

Chile
Chile

Uruguai
Uruguay
Argentina
Argentina

Missão

Mission

A Copersucar tem como propósito gerar valor por
meio da integração vertical da cadeia dos negócios
de açúcar, etanol e bioenergia.

Copersucar’s mission is to generate value through
the vertical integration of the sugar, ethanol and
bioenergy business chain

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.

Sustainable value creation based on:
• Logistics capacity;
• Differentiated commercial operations: scale,
relevance and reliability; taking positions in the
physical and futures markets; risk management;
capacity to arbitrate between products,
channels and origins;
• Operational excellence.

Visão

Vision

Líder no suprimento global de açúcar, etanol e
bioenergia, com participação de 30% da produção
nacional de cana-de-açúcar em 2018;
• 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.

To be the leader in the global supply of sugar,
ethanol and bioenergy, with a 30% share in
domestic sugarcane production by 2018;
• A significant presence in the main world
markets and committed to its customers’
success;
• Brand recognized as a global player;
• Professionals differentiated by their
business vision and competencies that
drive value creation.
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Holanda / Netherlands

Itália
Italy

Estados Unidos
United States

México
Mexico

Finlândia / Finland
Suécia / Sweden

África do Sul
South Africa

Valores

Values

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.

Integrity
Copersucar does business in an ethical and open
manner, adopting best corporate governance
practices in its routine activities and in its relations
with employees, customers, suppliers
and shareholders.

Respeito
A Copersucar conduz seus negócios com o compromisso
de respeitar as pessoas, a sociedade e o meio ambiente.

Respect
Copersucar is committed to doing business with
the utmost respect for people, for society and
for the environment.

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,
etanol e bioenergia.
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.

Value creation
Copersucar establishes lasting business relations,
creating value for its customers, shareholders,
employees and partners.
Operational excellence
Copersucar invests in the continuous improvement of
sugar, ethanol and bioenergy management, logistics
and commercialization processes.
Sustainability
At Copersucar, sustainability means creating value
for shareholders and for society, managing risks
and striving for economic, social and environmental
development for current and future generations.
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Sustentabilidade: pressuposto
para a longevidade do negócio
Sustainability: basic premise for
perpetuation of the business

É com satisfação que a Copersucar apresenta
seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, com base
nas diretrizes da GRI, referente à safra 2009/2010,
contemplando a prestação de contas das ações de
sustentabilidade e o desempenho comercial e
financeiro da empresa.
Para a Copersucar, sustentabilidade é criar valor
para o negócio, atuando na cadeia de fornecimento
de forma a atender às demandas dos clientes por
produtos e processos sustentáveis. É fundamentada
em estratégias que orientam as decisões da empresa,
valorizam o relacionamento com seus diferentes
públicos e reforçam seu compromisso com o
bem-estar das gerações atuais e futuras.
Num trabalho integrado, Copersucar e
Usinas Associadas adotaram um modelo de gestão da
sustentabilidade não apenas para atender às demandas
atuais e se antecipar às exigências dos clientes, mas,
também, por estarem conscientes de que a gestão
sustentável é pressuposto para o sucesso e a
perenidade do negócio.

2

Relatório de Sustentabilidade 2009/2010 Sustainability Report

It is with great pleasure that Copersucar presents
its first Sustainability Report based on the
GRI directives. The document, which refers to the
2009/2010 crop year, reports on the company’s
initiatives in the field of sustainability and its commercial
and financial performance.
For Copersucar, sustainability means creating
value for the business by managing the supply chain to
meet customer demand for sustainable products
and processes. It is underpinned by strategies
that guide the company’s decision making,
value its relations with different stakeholders
and strengthen its commitment to current and
future generations.
Working together, Copersucar and the
Associated Mills have adopted a sustainability
management model not only to meet market demands
and to anticipate future customer requirements, but
also because of the conviction that sustainable
management is a basic premise for the success
and the future of the business.

Os dados contidos neste relatório demonstram,
também, o crescimento da Copersucar, segundo
os objetivos e as estratégias traçadas. Além do
significativo crescimento das Usinas Associadas, por
expansão ou implantação de novas unidades, a entrada
de sete novos importantes sócios na safra 2009/2010
e no início da safra 2010/2011 é mais um indicador
do acerto de nossas estratégias de crescimento e de
nosso modelo, que oferece atraente oportunidade
para os produtores que querem crescer, manter a
independência e perpetuar seu negócio. No início da
safra 2010/2011, a Copersucar passou a contar com
39 Usinas Associadas.
A conquista dos mercados internacionais,
sobretudo para o etanol, continua sendo um dos
grandes desafios do setor sucroenergético.
A Copersucar e as Usinas Associadas buscam
aprimorar sua gestão para atender às cláusulas e aos
padrões de sustentabilidade que já são exigidos e
outros que certamente serão criados, bem como para
inibir possíveis tentativas de se levantar barreiras não
tarifárias contra produtos provenientes de
cana-de-açúcar produzidos no Brasil.
Sempre reconhecendo e valorizando a autonomia
de gestão das Usinas Associadas como um dos
diferenciais de nosso modelo único, a Copersucar se
compromete a compartilhar conhecimentos e estimular
a adoção de práticas sustentáveis na cadeia de
fornecimento.
Outro desafio do setor, e de todo o agronegócio
brasileiro, é buscar o equilíbrio entre crescimento
econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental.
Neste contexto, o papel da Copersucar é fomentar o uso
responsável dos recursos naturais e valorizar as melhores
práticas agrícolas e trabalhistas na produção.
Agradecemos a confiança e o apoio que
recebemos das Usinas Associadas, dos conselheiros,
dos funcionários e de todos os públicos que, em algum
momento, se relacionam com os negócios da Copersucar.

The data contained in this report also
demonstrate Copersucar’s growth, in line with the
strategies and objectives established by the company.
In addition to the significant growth of the Associated
Mills due to expansion or the opening of new units, the
entry of seven important new associates during the
2009/2010 crop and at the beginning of the 2010/2011
crop is yet another indicator of the success of our
strategies and our model, which offer a compelling
opportunity for producers who want to grow, maintain
their independence and perpetuate their businesses.
At the beginning of the 2010/2011 crop, Copersucar
membership reached the mark of 39 Associated Mills.
Winning over international markets, particularly
for ethanol, continues to be one of the major challenges
for the sugar-energy sector. Copersucar and the
Associated Mills are striving to refine their management
to meet the demands and the sustainability standards
that are already becoming a requirement and others
that will certainly arise. This initiative will also serve
to inhibit attempts to raise non-tariff barriers against
Brazilian sugarcane-based products.
Recognizing the value of the autonomous
management of the Associated Mills as an important
differential for our unique model, Copersucar is
committed to sharing knowledge and driving the
adoption of sustainable practices throughout the
supply chain.
Another challenge for the sector, common to
Brazilian agribusiness as a whole, is to strike a balance
between economic growth, social development and
environmental protection. In this context, Copersucar’s
role involves fomenting the responsible use of natural
resources and promoting best agricultural and labor
practices in the production chain.
We would like to thank the Associated Mills, board
members, employees and everyone else touched in one
way or another by Copersucar’s businesses for their
ongoing trust and support.

Luís Roberto Pogetti
Presidente do Conselho de Administração
Chairman of the Board of Directors
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Conquistas
e desafios
Accomplishments
and challenges

O desempenho da Copersucar na safra 2009/2010
comprovou, mais uma vez, a eficiência do modelo de
negócio e das estratégias adotadas para se obter o
crescimento sustentável da empresa.
Um dos principais destaques dessa safra foi o
crescimento da Copersucar, materializado pelo ingresso
de novas Usinas Associadas, pela expansão da produção
das Usinas Associadas e pela comercialização de açúcar
e etanol de terceiros não associados, modalidade
de negócio que tem crescido a cada safra. Com isso,
obtivemos um faturamento bruto de R$ 8,2 bilhões,
aumento de 56% em relação à safra anterior.
Apesar do desequilíbrio entre demanda e oferta
provocado por fatores climáticos que afetaram a
produção no segundo semestre de 2009, a Copersucar
não mediu esforços para cumprir os contratos de
fornecimento de açúcar e etanol, compromisso que
caracteriza, historicamente, a credibilidade da empresa
nos mercados doméstico e global.

4

Relatório de Sustentabilidade 2009/2010 Sustainability Report

Copersucar’s performance in the 2009/2010 crop
has once again shown the efficiency of the business
model and the strategies adopted by the company to
achieve sustainable growth.
One of the high points of the crop year was
Copersucar’s growth, manifest in the entry of new
Associated Mills, in the expanded production of the
existing mills and in the commercialization of sugar and
ethanol from non-associated mills, a business front that
has been growing year on year. This resulted in gross
revenues of R$ 8.2 billion, a 56% increase compared
with the previous crop.
In spite of the imbalance between supply and
demand caused by climatic conditions that affected
production in the second half of 2009, Copersucar
spared no efforts to fulfill its sugar and ethanol supply
contracts, showing the characteristic commitment that
has established the company’s credibility in the domestic
and overseas markets over the years.

Os dois últimos anos, marcados por severa crise
econômica global, foram desafiadores para o setor
sucroenergético, fortemente dependente de crédito para
financiar os desequilíbrios estruturais de sazonalidade
da produção e comercialização. Mesmo com a grave
crise de liquidez no mercado financeiro, a Copersucar
contou com forte apoio e confiança dos parceiros do
sistema financeiro em função de sua boa reputação
corporativa. Também o conjunto das Usinas Associadas
diferenciou-se da média do mercado em razão de sua
eficiência operacional e financeira.
A empresa obteve conquistas em desenvolvimento
de mercado para o açúcar, com o crescimento da
carteira de contratos de longo prazo, a renovação e a
ampliação de outros acordos com clientes de países
da Europa, América do Norte, África e Oriente Médio.
Ampliamos a base de clientes no Brasil e no exterior
e o contrato de fornecimento de etanol para a Ásia,
mercado estratégico que tende a crescer em razão das
políticas ambientais que o continente está adotando.
A Copersucar evoluiu no seu processo de gestão
de sustentabilidade, conforme documenta este relatório.
Identificamos os assuntos prioritários e os indicadores
relacionados para monitoramento pela Copersucar em
sua cadeia de fornecimento, ao longo da safra. Criamos
o Comitê de Sustentabilidade, integrado pela alta
direção da organização, que tem como missão definir
as estratégias e validar as ações para a consolidação
e manutenção do sistema. Estabelecemos cláusulas
socioambientais em contratos com os fornecedores de
açúcar e etanol não associados.
O sucesso de nosso modelo pressupõe o
engajamento de todos os agentes da cadeia de
valor no atendimento às diferentes demandas da
sustentabilidade. A Copersucar e as Usinas Associadas
estão comprometidas com sistemática revisão de
metas e da materialidade dos temas, de forma a
tornar a gestão da sustentabilidade um processo
contínuo na empresa.

The last two years, marked by severe economic
crisis, were challenging for the sugar-energy sector,
highly dependent on credit to finance the structural
imbalances resulting from the seasonal nature of
production and commercialization. Even with the serious
liquidity crisis in the financial market, Copersucar
received strong support from its finance sector
partners due to its excellent reputation and the trust it
inspires. The operational and financial efficiency of the
Associated Mills was also a factor differentiating them
from their peers.
The company was successful in developing
the sugar market, with an increase in its long-term
contracts, the renewal and expansion of other
agreements with customers in Europe, North America,
Africa and the Middle East. We grew our customer base
in Brazil and overseas, as well as the ethanol supply
contract for Asia, a strategic market with a pronounced
growth trend resulting from the environmental policies
being adopted on the continent.
Copersucar has evolved in its sustainability
management process, as documented by this report.
We have identified the priority topics and the related
indicators to be monitored by the company throughout
its supply chain during the crop year. We have created
the Sustainability Committee, comprising the company’s
senior management, whose mission is to define
strategies and validate actions to consolidate and
maintain the system. We have included clauses related to
socio-environmental requirements in our contracts with
non-associated sugar and ethanol suppliers.
The success of our model presupposes the
engagement of all the agents in the value chain in
meeting the different demands of sustainability.
Copersucar and the Associated Mills are fully
committed to the systematic revision of targets and
the materiality of the topics in order to consolidate
sustainability management as an ongoing process
in the company.

Paulo Roberto de Souza
Presidente Executivo
Chief Executive Officer
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Cenário de
negócios
Business
conjuncture
Armazenamento de etanol
Ethanol storage

Com moagem superior a 600 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar na safra 2009/2010, o
Brasil é líder na produção mundial de açúcar, com
33 milhões de toneladas, e o segundo maior produtor de
etanol, com aproximadamente 26 bilhões de litros.
Produzido em mais de 140 países, o açúcar é um
dos principais componentes da alimentação mundial.
São mais de 160 milhões de toneladas consumidas
anualmente, seja pela via direta, nas residências e em
estabelecimentos comerciais, seja pela indireta, com o
consumo de alimentos industrializados. Esse volume
equivale a um consumo médio anual de
23,7 quilos por habitante do mundo. No Brasil, o
consumo é substancialmente superior, de 56 quilos per
capita, perfazendo um volume total de 10,7 milhões
de toneladas.
Em termos globais, o consumo per capita
mundial representa aproximadamente a metade do
volume consumido pelos habitantes dos países mais
desenvolvidos, mesmo com a maior preocupação que
estes demonstram em relação à ingestão de alimentos
calóricos. Na verdade, a grande maioria da população
mundial encontra no açúcar uma fonte economicamente
acessível da energia que necessita para viver.
O atributo de essencialidade do açúcar fica mais
evidente quando se observa a regularidade com que é
consumido. Mesmo em momentos de queda da atividade
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With over 600 million metric tons of sugarcane
crushed in the 2009/2010 crop, Brazil is the leading
sugar producer in the world, with an output of 33 million
metric tons, and the second largest ethanol producer, at
around 26 billion liters.
Produced in more than 140 countries, sugar
is one of the world’s major staple foods. Annual
consumption worldwide totals more than 160 million
metric tons, be it directly in homes and commercial
establishments, or indirectly through the consumption
of industrialized foods. This volume is equivalent to
an average annual consumption of 23.7 kilograms
per inhabitant of the world. In Brazil, consumption is
substantially higher at 56 kilograms per capita,
with total consumption standing at 10.7 million
metric tons.
On a global level, per capita consumption
represents approximately half the volume consumed
by inhabitants of the more developed countries, even
with the concern these nations show in relation to the
consumption of caloric foods. The inescapable truth
is that the majority of the world’s population relies on
sugar as an affordable source of the energy it
requires to live.
This essential nature of sugar is even more
evident when we observe how regular consumption is.
Even when there are downturns in economic activity

Embarque de açúcar a granel
Loading bulk sugar

Produção de Açúcar
Sugar production

econômica, com efeitos sobre a renda dos consumidores,
ou diante de variações conjunturais de preços, os
impactos sobre os volumes consumidos são desprezíveis.
O consumo mundial de açúcar tem crescido de
maneira consistente a uma taxa média anual de 2,5%.
Já o mesmo não ocorre com sua produção e fluxo de
comércio. Por se tratar de produto agroindustrial, cujo
cultivo da matéria-prima é altamente dependente de
condições climáticas, são frequentes as oscilações
na produção que acabam impactando os volumes
transacionados no mercado externo. É essa característica
que torna o açúcar uma commodity de alta volatilidade
no mercado internacional, oferecendo oportunidades de
ganhos para os agentes que nele operam.
Ao lado das características naturais do comércio
mundial do açúcar, merece destaque o esforço que
vem sendo feito pelos países mais competitivos para
reduzir o elevado grau de protecionismo presente nesse
mercado. O resultado mais significativo dessas ações
foi a mudança implementada no regime açucareiro da
União Europeia, na segunda metade da década, que
desestimula o cultivo da beterraba pelos produtores
menos eficientes. Ao limitar o montante de subsídios
concedido aos produtores locais, o bloco não apenas
reduziu substancialmente os volumes produzidos e
exportados, como aumentou a parcela adquirida no
mercado externo para suprir suas necessidades.

that affect consumer income or temporary fluctuations
in price due to supply and demand, the effect on the
volumes consumed is negligible.
Worldwide sugar consumption has been
growing steadily at an average rate of 2.5% per year.
The same is not true for production and trade.
As an agro-industrial product whose cultivation is
highly dependent on climatic conditions, it is
subject to frequent oscillations in output that affect the
volumes negotiated in the overseas market.
This characteristic makes sugar a highly volatile
commodity in the international market,
presenting operators with varied opportunities
for gains.
In parallel with the natural characteristics of the
global sugar trade, the efforts being made by the more
competitive producer countries to reduce the
high degree of protectionism in this market are
worthy of note. The most significant result of these
efforts was the change in the sugar regime in
place in the European Union in the second half of the
decade, discouraging the cultivation of beetroot by
less efficient producers. By limiting subsidies to local
producers, the block not only substantially
reduced the volumes produced and exported, but also
increased the proportion of sugar imported to
meet its needs.
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A redução da intervenção estatal em inúmeros
países, aliada às excelentes condições para o cultivo da
cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil, permitiu
aos produtores brasileiros multiplicar por dez os
volumes exportados anualmente.
O desempenho da Copersucar no mercado
externo tem sido marcante. Iniciando suas exportações
há duas décadas, a empresa deve exportar, na safra
2010/2011, 6,0 milhões de toneladas, atingindo uma
participação de 11% de todo o volume comercializado
nesse segmento de mercado. A elevada credibilidade
de que a empresa desfruta no mercado global e o
relacionamento duradouro com clientes em contratos de
longo prazo reforçam a convicção de que esses volumes
continuarão crescendo no futuro próximo e orientam
os investimentos da empresa na infraestrutura de
transporte e de embarque do açúcar.
Não menos importante tem sido a contribuição
do mercado doméstico de açúcar para os negócios
da Copersucar. Nesse segmento, caracterizado pela
regularidade tanto nos volumes comercializados como
pelas taxas de crescimento, da ordem de 2% ao ano, a
participação da empresa supera os 15%.
Diferentemente da estabilidade encontrada
no mercado açucareiro, é no setor de etanol que os
produtores brasileiros vislumbram as oportunidades
mais promissoras para o crescimento de seus
negócios. A adição de etanol na gasolina realizada no
Brasil há várias décadas, o lançamento dos veículos
movidos exclusivamente a etanol na década de 80 e,
principalmente, a introdução dos veículos FFV (Flexible
Fuel Vehicle) no mercado nacional, no final de 2003,
possibilitaram expressivo crescimento da atividade
sucroenergética, com reflexos socioeconômicos da
maior significância para o País e para as empresas de
produção e comercialização do biocombustível.
A frota nacional de veículos FFV aproxima-se de
11 milhões de unidades e deverá crescer mais de
3 milhões de unidades por ano, com participação
da ordem de 90% no volume total de veículos
comercializados no Brasil. O FFV já representa mais
de 42% da frota total de veículos de passageiros e
comerciais leves do País, devendo atingir a participação
de 72% em meados da próxima década. Como
consequência, a demanda total de etanol no mercado
doméstico deverá manter a taxa média de crescimento
anual da ordem de 11%, até o final da próxima década.
A importância dos veículos FFV para a indústria
de etanol pode ser constatada quando se verifica que,
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The reduction in state intervention in numerous
markets, together with excellent sugarcane growing
conditions in Brazil’s South Central region have
enabled Brazilian producers to multiply their annual
export volumes by a factor of ten.
Copersucar’s performance in this market has
been remarkable. Having initiated operations
in this market two decades ago, the company should
export around 6.0 million metric tons in the
2010/2011 crop, reaching a share of 11% of the
volume commercialized internationally. The high
levels of credibility Copersucar enjoys in the global
market and its enduring relations with customers in
long-term contracts reinforce the conviction that
these volumes will continue to grow in the near
future and drive the company’s investments in sugar
transportation and shipping infrastructure.
The contribution of the domestic sugar
market has been no less important to Copersucar’s
business. Characterized by regularity both in terms
of consumption volumes and a growth rate of around
2% a year, the company’s share in this market
exceeds 15%.
In stark contrast with the economic stability of
the sugar market, it is in the volatile ethanol
segment that Brazilian producers see the most
promising opportunities for business growth.
The mixture of ethanol with gasoline in place
in Brazil for a number of decades, the launch of
vehicles powered exclusively by ethanol in
the 1980’s and, more importantly, the
introduction of FFV (Flexible Fuel Vehicles) in the
domestic market at the end of 2003 have driven
significant growth in the sugar-energy sector, with
highly significant socio-economic reflexes for the
country and for the companies involved in producing
and commercializing the biofuel.
The Brazilian FFV fleet is now close to 11 million
units and should grow at the rate of more than
3 million units per year, accounting for more than
90% of the volume of vehicles sold in Brazil. The
FFV already represents more than 42% of the total
passenger and light commercial vehicle fleet in
circulation, a share that should reach 72% by the
middle of the decade. As a result, the projected
annual growth in total domestic demand for ethanol
is 11% per year up until the end of the decade.
The importance of FFV vehicles for the ethanol
industry is made clear by the fact that production of

Escritório Central – São Paulo
Head Office – São Paulo

atualmente, a produção desse combustível responde
por quase 60% de toda a cana-de-açúcar processada
na região Centro-Sul do País e caminha para atingir, no
médio prazo, cerca de três quartos da demanda por essa
matéria-prima.
Considerado no presente como a melhor
alternativa ao derivado de petróleo, seja pela
escala de produção, pela viabilidade econômica e
pela contribuição para a melhoria das condições
ambientais, o etanol da cana-de-açúcar representa o
segmento mais dinâmico para os empresários do setor
sucroenergético. É nesse segmento que deverão ser
alocados os maiores investimentos, tanto nas unidades
de produção, como na infraestrutura logística de
transporte e distribuição do produto.
No plano internacional, o Brasil é reconhecido
como pioneiro no uso do etanol combustível. Programas
semelhantes vêm sendo desenvolvidos em vários países,
como Estados Unidos, Japão e membros da União
Europeia, entre outros. De fato, o mercado americano já
consome volume superior ao do mercado brasileiro, com
tendência a ultrapassar rapidamente o patamar de 50
bilhões de litros por ano.
Embora a produção mundial de etanol supere 100
bilhões de litros por ano, o mercado internacional desse
produto ainda encontra-se em fase inicial. Atualmente
da ordem de 6 bilhões de litros/ano, o comércio mundial

this fuel currently corresponds to approximately 60%
of all the sugarcane processed in the country’s South
Central region, a proportion that will increase to
around three quarters of total demand in the
medium term.
Currently considered to be the best
alternative to gasoline, be it in terms of scale
of production, economic feasibility, or improved
environmental conditions, sugarcane-based ethanol
is now the most dynamic segment for
entrepreneurs in the sugar-energy sector. This is the
segment that will receive the largest investments
in plants, in transport logistics infrastructure and in
product distribution.
On the international scene, Brazil is
recognized as a pioneer in the use of fuel ethanol.
Similar programs are under development in a
number of countries such as the United States,
Japan and members of the European Union,
among others. In fact, the American market already
consumes more ethanol than Brazil, with
consumption likely to pass the 50 billion liter mark
very soon.
Although global consumption of ethanol is
greater than 100 billion liters per year, international
trade in the product is in its infancy. Currently
standing at around 6 billion liters per year, this
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Abastecimento de etanol
Filling up with ethanol

de etanol possui enorme potencial de crescimento na
medida em que os diversos programas de substituição
dos derivados de petróleo sejam consolidados no
mundo. Nesse sentido, merece destaque a classificação,
pela Environmental Protection Agency (Agência de
Proteção Ambiental), dos Estados Unidos, do etanol de
cana-de-açúcar como “biocombustível avançado” – 61%
de redução de gases de efeito estufa quando comparado
com a gasolina e contra 21% do etanol de milho.
Outra decisão favorável ao etanol brasileiro no
mercado americano foi a aprovação, pelo Conselho
da Qualidade do Ar do Estado da Califórnia, da
regulamentação do Low Carbon Fuel Standard (LCFS) –
Padrão de Combustível de Baixa Emissão de Carbono. A
LCFS torna mandatória a redução em 10% das emissões
de dióxido de carbono e outros gases que provocam o
efeito estufa, até 2020, no Estado da Califórnia.
Também há sinalizações positivas na Europa,
Japão, Colômbia, Tailândia, Índia e Argentina, entre
outros, o que favorece a expansão do mercado
internacional de etanol em um prazo não distante.
A Copersucar já responde por cerca de 10% do
etanol comercializado no mundo e pretende elevar
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market shows enormous growth potential as diverse
programs to substitute petroleum derivatives
are consolidated worldwide. In this context, the
classification of sugarcane ethanol by the US
Environmental Protection Agency as an “advanced
biofuel”, emitting 61% fewer greenhouse gases than
gasoline and 21% fewer than corn-based ethanol, is
worthy of note.
Another decision favorable to Brazilian
ethanol in the American market was regulatory
approval of the Low Carbon Fuel Standard (LCFS)
by the California Air Resource Board. The LCFS
imposes a mandatory 10% reduction in carbon
dioxide and other greenhouse gas emissions in the
state of California by 2020.
There are also positive signs from Europe,
Japan, Colombia, Thailand, India, Argentina, among
others, favoring the expansion of the
international ethanol market in the not too
distant future.
Copersucar already accounts for around
10% of the ethanol commercialized worldwide and
intends to increase its share significantly as the

Açúcar cristal
Crystal sugar

consideravelmente sua participação na medida em que
sejam reduzidas ou mesmo eliminadas as barreiras
comerciais existentes.
Destaca-se, ainda, o potencial de contribuição
do bagaço de cana para alavancar os resultados das
empresas do setor sucroenergético. Considerado até
há algum tempo como subproduto de baixo valor
econômico no processo de produção de açúcar e
etanol, o bagaço passou a representar importante
fonte de receita para as unidades produtoras.
Contribuiu para isso a regulamentação pelo Poder
Público dos contratos de comercialização de energia
elétrica firmados pelas unidades produtoras com
empresas de distribuição, com cláusulas de garantia de
fornecimento e preços de venda.
Sua contribuição, no entanto, não deverá
ficar restrita a esse uso. Pesquisas conduzidas no
Brasil e no exterior apresentam resultados iniciais
bastante promissores para a transformação da
celulose do bagaço em etanol. Classificado como
etanol de segunda geração, sua produção deverá
elevar consideravelmente a viabilidade econômica do
combustível alternativo.

existing commercial barriers are reduced
or eliminated altogether.
Also worthy of note is the potential
contribution of sugarcane bagasse to
incrementing the results of companies in the
sugar-energy sector. Until recently considered a low
value by-product in the sugar and ethanol
production process, bagasse has become an
important source of income for the production units.
This was helped by the regulation of
electrical energy supply contracts between
sugarcane producers and electricity
distribution utilities by public authorities,
with clauses guaranteeing supply and
sales prices.
However, bagasse will not be restricted
to this application. Research in Brazil and abroad
has produced very promising initial findings
for the transformation of sugarcane bagasse
cellulose into ethanol. Classified as second
generation ethanol, production should
further boost the economic viability of this
alternative fuel.
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A longevidade do negócio pressupõe
o comprometimento da cadeia de valor
com as demandas da sustentabilidade.
The perpetuation of the business presupposes value chain
commitment to the demands of sustainability.

Terminal Açucareiro Copersucar – TAC
Copersucar Sugar Terminal – TAC

A sustentabilidade fundamenta-se em estratégias que orientam as decisões
da empresa e asseguram o bem-estar das gerações atuais e futuras.
Sustainability is based on strategies that guide the company’s decision making
and ensure the well-being of current and future generations.

A empresa
The company

Perfil organizacional

Organization

A Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar,
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo foi criada
como cooperativa central em 1959 com o objetivo
de comercializar a produção de seus associados. Ao
longo de sua história, marcada pelo pioneirismo, pela
modernidade e pela inovação, sempre cumpriu seu papel
de defender os interesses dos cooperados, consolidar a
oferta e agregar valor ao negócio por meio da eficiência
operacional, logística e comercial.
A Copersucar S.A., sociedade anônima de capital
fechado, foi constituída em outubro de 2008 pelos
mesmos produtores de açúcar e etanol que integram a
Cooperativa e passaram a ser acionistas da Produpar,
holding que detém o controle da empresa. A Cooperativa
foi mantida e preserva suas atribuições de assegurar
eficiência operacional e flexibilidade na oferta de
produtos da cana-de-açúcar.
A criação da Copersucar S.A. foi a opção natural
para atender à sua ambição de crescimento. A nova
empresa associa as virtudes do cooperativismo à
dinâmica de participação potencial em quaisquer das
modalidades que o mercado ofereça para alavancar
o crescimento nos negócios, realizar parcerias
estratégicas e fortalecer sua liderança. Sempre
comprometida com o sucesso de seus clientes, a
Copersucar busca ampliar sua atuação nos mercados
nacional e global.
A Copersucar é a maior comercializadora
brasileira de açúcar e etanol controlada por produtores
e a maior exportadora do País desses produtos. Com
39 Usinas Associadas no início da safra 2010/2011, nos

The Cooperativa de Produtores de Cana-deAçúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
was founded in 1959 to commercialize members’
production. Characterized by a pioneering spirit,
innovation and a modern approach to business, it has
always delivered on its mission of defending members’
interests by consolidating supply and adding value
to the business through operational, logistics and
commercial efficiency.
Copersucar S.A., a privately-held company,
was incorporated in October 2008 by the same
cooperative members who became shareholders of
Produpar, the holding company controlling Copersucar.
The Cooperative has been maintained, preserving its
attributions of ensuring operational efficiency and
flexibility in the offer of sugarcane products.
The creation of Copersucar S.A. was the natural
option for achieving members’ growth ambitions. The
new company combines the virtues of the cooperative
movement with the potential to exploit market
mechanisms to leverage business growth, establish
strategic partnerships and strengthen its leadership in
the domestic market. Fully committed to the success
of its customers, Copersucar seeks to strengthen its
presence in the domestic and global markets and
broaden its activities with direct customers in the
global market.
Copersucar is the largest sugar and ethanol
commercialization operation controlled by producers
and the biggest exporter of these products in Brazil.
With 39 Associated Mills located in the states of São
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Operação de controle no TAC
Supervising TAC operations

Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, tem um
modelo de negócio único, integrando todos os elos
da cadeia da produção, comercialização e logística
de açúcar, etanol e bioenergia, do planejamento das
operações à entrega dos produtos diretamente aos
clientes finais no Brasil e no exterior.
A empresa alia a eficiência da produção das Usinas
Associadas, por meio da gestão dos produtores, aos
ganhos de escala na logística, comercialização e gestão
de riscos de mercado. Entre outros benefícios, oferece
aos produtores acionistas garantia de comercialização
integral e de longo prazo de toda a produção, menor
risco de performance e inadimplência e, principalmente,
capacidade para aumentar os investimentos em parcerias
e projetos com vistas ao crescimento da empresa.
São subsidiárias da Copersucar a Companhia
Auxiliar de Armazéns Gerais, que detém a concessão
do Terminal Açucareiro Copersucar, em Santos; a
Companhia de Armazéns Gerais, que controla a
Copersucar Trading AVV, por sua vez controladora da
Copersucar Europe B.V., com escritório em Roterdã, na
Holanda; e a Sugar Express Transportes S.A., operadora
de transporte multimodal. A empresa tem também
representação nos Estados Unidos.
A Copersucar é detentora de 26% do capital social
da Uniduto Logística S.A., empresa constituída para projetar,
construir e operar dutos para movimentação de etanol.

Paulo, Minas Gerais and Paraná at the beginning of the
2010/2011 crop, the company has a unique business
model that integrates all the links of the sugar, ethanol
and bioenergy production, commercialization and
logistics chain, from operational planning to product
delivery to the end customer in Brazil and abroad.
The company allies production efficiency at
mills managed by the producers with gains in scale
in logistics, commercialization and management of
market risks. Among other advantages, it offers its
producer-shareholders the guarantee of full, longterm commercialization of all their production, lower
performance and default risk and, most importantly,
the capacity to boost investments in partnerships and
projects aimed at growing the company.
Copersucar has the following subsidiaries:
Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais,
concessionaire of the Copersucar Sugar Terminal
at Santos; Companhia de Armazéns Gerais, which
controls Copersucar Trading AVV, which in turn controls
Copersucar Europe B.V., with an office in Rotterdam,
The Netherlands; and Sugar Express Transportes
S.A., a road haulage company. The company is also
represented in the United States.
Copersucar has a 26% stake in Uniduto Logística
S.A., a company incorporated to plan, build and operate
ethanol pipelines.
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Prêmios
Awards

Melhor empresa no
setor Açúcar e Etanol
“Prêmio Melhores do
Agronegócio 2009”
Editora Globo.

Best in Agribusiness Award
“Best company in Sugar

and Ethanol sector 2009”
Editora Globo.

Estratégia de negócio

Business strategy

A estratégia de negócio da Copersucar baseiase na consolidação da oferta e no desenvolvimento de
mercados para fortalecer sua liderança no País e ampliar
sua atuação global.
A empresa consolida a oferta e ganha escala por
meio da expansão da produção das Usinas Associadas,
da atração de novos produtores que queiram participar
da Cooperativa e se tornarem sócios da Produpar e
do aumento da comercialização de açúcar e etanol
adquiridos de terceiros não associados, modalidade de
negócio que tem crescido nos últimos anos.
Em relação ao desenvolvimento de mercados,
a Copersucar foi pioneira e mantém como um de seus
diferenciais competitivos a abertura de novos destinos,
com negociação de contratos de longo prazo e entrega
dos produtos diretamente aos clientes no exterior. Com
isso, gera valor ao negócio e assegura maior presença
no mercado global.
A empresa investe, ainda, em relações duradouras
com o foco do cliente e no estabelecimento de alianças e
participações societárias.
Nesse contexto, a gestão da sustentabilidade
é um pilar importante da estratégia, diferenciando a
empresa junto a seus clientes e demais públicos de
relacionamento.

Copersucar business strategy is based on
consolidating supply and developing markets to
strengthen its leadership in the domestic market and
expand its presence in the overseas market.
The company consolidates supply and
gains in scale through expanding the production of its
Associated Mills, attracting new producers
to the cooperative and Produpar, and through
growth in the commercialization of sugar and ethanol
acquired from non-associates, a business front that
has expanded considerably in recent years.
In terms of market development, Copersucar
pioneered the opening of new destinations and
maintains this competitive differential by negotiating
long-term contracts and delivering products directly
to customers overseas. This enables it to generate
value for the business and to extend its presence in
the global market.
Focused on its customers, the company
also invests in building lasting relationships and
establishing alliances and partnerships.
Managing sustainability constitutes
an important pillar in this strategy, differentiating
the company for its customers and other
stakeholders.
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O compromisso com o crescimento sustentável é
diferencial competitivo para a atração de novos sócios
e parcerias estratégicas, alinhados com a filosofia
da empresa e as metas de melhorias na cadeia de
fornecimento.

Copersucar’s commitment to sustainable
growth is also a competitive differential in attracting
new associates and strategic partners who share its
philosophy and its supply chain optimization
targets.

Desempenho econômico

Economic performance

EN-1 U As Usinas Associadas processaram, na safra
2009/2010, 74 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.
Apesar da quebra de produção provocada pelas intensas
chuvas no segundo semestre de 2009, esse desempenho
representou crescimento de 9% em relação à safra
anterior e 14% de toda a cana processada na região
Centro-Sul, maior polo sucroenergético do País, graças
à expansão da produção das Usinas Associadas e da
entrada de novos sócios. Considerando-se a produção
das 32 usinas abrangidas por este relato, o total de cana
processada foi de 71 milhões de toneladas.
Na safra 2009/2010, a Copersucar conquistou
três novos sócios – as usinas Ferrari e Pioneiros, de São
Paulo, e Cerradão, de Minas Gerais. No início da safra
2010/2011, passou a ter 39 Usinas Associadas, com a
entrada de duas usinas da Destilaria Paranapanema,
controlada pelo grupo norueguês Umoe ASA: Umoe
Bioenergy I (Narandiba) e Umoe Bioenergy II
(Sandovalina), e duas usinas do Grupo Clealco Açúcar e
Álcool S.A. – Unidade Clementina e Unidade Queiroz.
A Copersucar confirmou sua posição de maior
comercializadora no mercado interno e maior exportadora
de açúcar e etanol do País, com a venda de 5,2 milhões de
toneladas de açúcar, aumento de 40%, e de 3,9 bilhões de
litros de etanol, mais 8% em relação à safra anterior.
As vendas de açúcar da empresa feitas pela
divisão que atende o mercado doméstico e países da
América Latina somaram 1,5 milhão de toneladas, com
crescimento de 29% em relação à safra anterior. Com
isso, obteve participação acima de 30% no mercado
industrial doméstico.
Além de aumentar a base de clientes de açúcar
no Nordeste brasileiro, a Copersucar ampliou seus
contratos de longo prazo com empresas do mercado de
alimentos na América Latina, iniciando o fornecimento
para organizações com sede no México.
O crescimento nas exportações de açúcar para
outros mercados foi ainda maior, com a venda de 3,7
milhões de toneladas, aumento de 46%. O resultado
representa 15% de todo o açúcar exportado pelo Brasil e
participação de 7% no comércio mundial do produto.

EN-1 U The Associated Mills processed 74 million
metric tons of sugarcane in the 2009/2010 crop.
In spite of the production shortfall caused by
heavy rains in the second half of 2009, sugarcane
processing at the Associated Mills grew 9%
compared with the previous crop, corresponding to
14% of all the cane processed in the country’s
South Central region, the major sugar producing
center in the country. This was made possible
by the increased production of Associated Mills
and by the entry of new ones. Considering
the output of the 32 mills covered in this report,
the amount of sugarcane processed was 71 million
metric tons.
Three new Associated Mills joined Copersucar
during the 2009/2010 crop – the Ferrari and
Pioneiros mills in São Paulo, and Cerradão, in Minas
Gerais. At the beginning of the 2010/2011 crop,
this number increased to 39, with the entry of two
Destilaria Paranapanema mills, Umoe Bioenergy I
(Narandiba) and Umoe Bioenergy II (Sandovalina),
controlled by the Norwegian group Umoe ASA, and
the Clementina and Queiroz mills, belonging to the
Grupo Clealco Açúcar e Álcool S.A.
Copersucar confirmed its position as the
largest sugar and ethanol commercialization
operation in the domestic market and the country's
biggest exporter in the 2009/2010 crop. The
company sold 5.2 million metric tons of sugar, an
increase of 40%, and 3.9 billion liters of ethanol, 8%
up on the last crop.
Copersucar sugar sales in the domestic market
and in Latin American countries totaled 1.5 million
metric tons, 29% up compared with the previous
crop. This represents a share of more than 30% of
the domestic industrial market.
In addition to growing its sugar customer base
in the northeast of Brazil, the company amplified
its long-term contracts with Latin American
food operations, with the start up of supplies to
companies based in Mexico.
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A Copersucar ampliou consideravelmente sua
base de clientes finais em mercados estratégicos, por
serem quase exclusivamente abastecidos pelo Brasil, tais
como Dubai, Arábia Saudita, Nigéria, Canadá e Bósnia,
entre outros. Teve também participação expressiva no
mercado indiano, aproveitando a oportunidade criada
pela quebra da produção local.
A empresa comercializou, no mercado interno,
3,3 bilhões de litros de etanol, aumento de 24% em
relação à safra anterior. Esse volume corresponde a
15% do mercado de etanol na região Centro-Sul. As
exportações somaram 633 milhões de litros. Mesmo
com queda de 36% em relação à safra anterior, esse
volume correspondeu à participação de 20% do etanol
exportado pelo Brasil.
A Copersucar ampliou seus contratos de
fornecimento de etanol para a Ásia, para distribuidoras
de combustível no Brasil e clientes industriais.
A empresa possui um processo estruturado
dedicado à comercialização de açúcar e etanol de
terceiros não associados, tornando-se uma alternativa
para as usinas independentes comercializarem
sua produção.
A comercialização de produtos adquiridos de
terceiros não associados também cresceu na safra
2009/2010, quando a empresa realizou essa operação
com 40 grupos econômicos, contra 18 na safra
anterior. Nessa modalidade de negócio, as vendas de
açúcar aumentaram de 514 mil toneladas para 1,29
milhão de toneladas e as de etanol, de 30 milhões
para 86,5 milhões de litros, proporcionando receita
bruta R$ 950 milhões, aumento de 185% em relação à
safra anterior.
Para a safra 2010/2011, prevê-se que a
comercialização da Copersucar seja equivalente ao
processamento de 114 milhões de toneladas de canade-açúcar. Esse volume corresponde ao aumento da
produção das Usinas Associadas e à comercialização de
produtos adquiridos de terceiros não associados.
Estima-se que a empresa comercialize 7,7 milhões
de toneladas de açúcar, aumento de 50% em relação à
safra 2009/2010. A comercialização de etanol deverá
somar 4,7 bilhões de litros, crescimento de 18%. As
exportações de açúcar devem crescer 63%, para
6,0 milhões de toneladas.
O resultado econômico-financeiro do período
encontra-se em anexo, objetivando o atendimento
à legislação e ao compromisso de transparência na
prestação de contas da empresa.
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Growth in sugar exports was even higher,
increasing 46% to 3.7 million metric tons. This
represents 15% of Brazilian sugar exports and a 7%
share of the global sugar market.
Copersucar saw a significant increase in its
customer base in markets considered strategic
because they are supplied almost exclusively by Brazil,
such as Dubai, Saudi Arabia, Nigeria, Canada and
Bosnia, among others. It also achieved an important
share in the Indian market, taking advantage of the
opportunity created by the shortfall in local production.
In the domestic market, the company
commercialized 3.3 billion liters of ethanol, 24% up on
the previous crop. This volume corresponds to 15% of
the ethanol market in the South Central region. Ethanol
exports totaled 633 million liters. Even with the 36%
decrease compared to the previous crop, this volume
corresponded to a 20% share in Brazil’s ethanol
exports.
Copersucar increased its ethanol supply
contracts to Asia, to fuel distributors in Brazil and to
industrial clients.
The company also has a structured process to
commercialize the sugar and ethanol of non-associated
third parties, providing independent mills with a
compelling sales alternative for their production.
Commercialization of products acquired from
non-associates also grew in the 2009/2010 crop, this
type of operation being undertaken with 40 companies,
compared with only 18 in the previous crop. Nonassociate sugar sales increased from 514 thousand
metric tons to 1.29 million metric tons, with ethanol
sales rising from 30 million to 86.5 million liters,
generating gross revenues of R$ 950 million, 185% up
on the previous crop.
For the 2010/2011 crop, Copersucar’s
commercialization volume will be equivalent to 114
million metric tons of processed sugarcane. This
volume corresponds to the increased production of
Associated Mills and the commercialization of product
acquired from non-associates.
It is projected that the company will
commercialize 7.7 million metric tons of sugar, an
increase of 50% over the 2009/2010 crop, and 4.7
billion liters of ethanol, an 18% increase. Sugar exports
should grow 63%, reaching 6.0 million metric tons.
The company’s economic and financial results
for the period are appended to guarantee transparent
disclosure and compliance with legislation.

Usina Associada
Associated Mill

Com relação aos impactos econômicos indiretos,
a Copersucar ainda não tem um processo estruturado
de avaliação, porém, é evidente a contribuição da
empresa e das Usinas Associadas para as comunidades
nas quais atuam.
EC-9 U As Usinas Associadas são grandes vetores de
desenvolvimento nos municípios, responsáveis por
grande parte da arrecadação de impostos e geração de
empregos diretos e indiretos, com consequente aumento
de renda e consumo na região. Elas contribuem com
investimentos em infraestrutura para escoamento da
produção, beneficiando a comunidade de entorno e
aumentando a atratividade dos municípios para outros
empreendimentos, de qualquer segmento da economia.
EC-9 C A presença do Terminal Açucareiro no porto
de Santos é seguramente fator de desenvolvimento
social, com geração de emprego e renda local.
O terminal alia a modernidade tecnológica ao
compromisso socioambiental, evidenciado pelas
certificações que detém.

Copersucar does not yet have a tool enabling it
to measure its indirect economic impacts; however, the
contribution made by the company and the Associated
Mills to the communities in which they operate is more
than evident.
EC-9 U The Associated Mills are also major drivers of
development in the districts in which they are located,
given that they account for a significant proportion of
the taxes collected and generate direct and indirect
employment, increasing income and consumption.
The units invest in infrastructure for product
transportation, benefiting the surrounding community
and making the region more attractive for other
companies engaged in different areas of activity.
EC-9 C The presence of the Sugar Terminal in the
port of Santos is undoubtedly a driver of social
development, generating employment and income
in the region. The terminal combines leading edge
technology with socio-environmental commitment,
testified by the certifications it holds.
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Performance Copersucar / Copersucar performance
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*Estimativa / Estimate

Comercialização de açúcar – Copersucar
Sugar commercialized – Copersucar

Comercialização de etanol – Copersucar
Ethanol commercialized – Copersucar
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Gestão de produtos

Product Management

A Copersucar tem, aproximadamente, 400
clientes de açúcar em diferentes segmentos da
indústria alimentícia, de bebidas e química; atacadistas
e refinarias no Brasil, América Latina e outros países.
Em relação ao etanol, são mais de 170 clientes ao redor
do mundo, entre distribuidoras, petroquímicas e outras
indústrias.
Para atender a esse universo de clientes, cada um
com suas necessidades específicas, a Copersucar oferece
no portfólio 13 diferentes tipos de açúcar e seis de etanol
especial para uso industrial, além do tipo carburante. O
etanol anidro carburante destina-se à adição na gasolina
e o hidratado à utilização direta em veículos. O açúcar é
comercializado a granel, em sacaria de 50 Kg, big bags de
1.200 Kg e outras embalagens sob consulta.
PR-1 C A Copersucar define e distribui às Usinas
Associadas, no início de cada safra, a especificação
técnica de todos os produtos que serão comercializados
no período. As Usinas Associadas garantem a
entrega dos produtos em conformidade com essas
especificações, por meio de um plano de controle
de qualidade estabelecido para o monitoramento do
produto em todas as fases de fabricação. As análises
físico-químicas e microbiológicas de monitoramento
são realizadas em laboratórios das próprias usinas ou
externos, sempre que necessário.
A Copersucar monitora a qualidade do produto
acabado por meio de dados recebidos diariamente das
Usinas Associadas.
Para produtos adquiridos de terceiros não
associados, a empresa contrata laboratórios externos
para atestar, por meio de amostragem e análise,
a conformidade do produto recebido quanto às
características físico-químicas e à segurança alimentar
(incluindo análises de microbiologia, de metais pesados
e residual de pesticidas).
A empresa incentiva as Usinas Associadas a
seguir as diretrizes da ISO 22000, norma internacional,
certificável, que trata do sistema de gestão de
segurança de alimentos e tem por finalidade assegurar
que os produtos estejam seguros para o consumo final.
Com relação ao etanol, a Copersucar incentiva o
atendimento à NBR 17505 – Norma Técnica Brasileira, que
relaciona condições de segurança no armazenamento e
nas operações de líquidos inflamáveis.
A empresa tem programas de gerenciamento
para medir, a cada safra, o nível de atendimento das

Copersucar has around 400 customers for
sugar in different segments: foods, beverages,
chemical industries; wholesalers and refineries in
Brazil, Latin America and worldwide. It has more
than 170 customers for ethanol worldwide, including
distributors and petrochemical and other industries.
To service the specific needs of this customer
universe, the Copersucar portfolio offers 13 different
types of sugar and six types of special ethanol
for industrial use, in addition to the fuel variants.
Anhydrous fuel ethanol is added to gasoline, whereas
the hydrated variant fuels vehicles directly. The
company commercializes sugar in bulk, in 50 kg bags
and in 1,200 kg big bags. Other forms of packaging are
available upon consultation.
PR-1 C Copersucar determines and provides
the mills with the technical specifications of the
product that will be commercialized during the
period. The Associated Mills guarantee delivery of the
product in line with these specifications by
means of a quality control plan established for
monitoring the product at all stages of
manufacture. Physical-chemical and microbiological
monitoring analyses are carried whenever necessary
by internal or external laboratories.
Copersucar monitors finished product
quality by means of data received from the Associated
Mills on a daily basis.
For products acquired from non-associated
mills, Copersucar contracts external laboratories to
perform sample tests to establish compliance with
physical-chemical and food safety (microbiology,
heavy metal and pesticide residue analyses)
requirements.
The company encourages Associated Mills
to adopt international ISO 22000 food safety
certification standards to ensure products are fit for
consumption.
For ethanol, Copersucar encourages
Associated Mills to adopt the Brazilian NBR 17505
standard for operations and storage involving
inflammable liquids.
The company has management programs
that measure the Associated Mills’ degree of
compliance with ISO 22000 and NBR 17505
standards for each crop, as well as the qualification of
their laboratories. The second-party audit
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Armazém de açúcar
Sugar warehouse

Usinas Associadas aos padrões estabelecidos pela ISO
22000 e pela NBR 17505 e acompanhar a capacitação
dos laboratórios. Os programas, de auditoria de
segunda parte, visam estabelecer parâmetros para
melhoria contínua nos processos. Os programas incluem
treinamentos com especialistas para disseminação
desses conceitos nas usinas.
Clientes nacionais e internacionais fazem, ao
longo da safra, auditorias dos requisitos de qualidade e
responsabilidade socioambiental, trabalho que contribui
para o aprimoramento do processo de gestão das
Usinas Associadas.
PR-3 C Todas as cargas de açúcar e etanol
comercializadas pela Copersucar são expedidas aos
clientes acompanhadas de certificado de análise técnica.
As fichas técnicas dos produtos, além das especificações
de qualidade, contêm informações que orientam o
cliente na elaboração da rotulagem do produto final,
no manuseio e na armazenagem. Adicionalmente, a
Copersucar oferece informações de segurança de seus
produtos (FISPQ – Ficha de Informações de Segurança
de Produto Químico).
A Copersucar adota um sistema de gestão de
reclamações recebidas de clientes que envolve as usinas
fornecedoras em ações de melhoria de seus processos.
A empresa acompanha as legislações referentes
aos padrões de qualidade e às condições gerais dos

programs are designed to establish parameters for
ongoing process improvement. The
management program also provides training by
specialists to sediment these concepts at
the mills.
A number of domestic and international
customers perform audits on quality and
socio-environmental requirements throughout the
crop year. This exchange of experiences
has proved important in improving
management processes at the
Associated Mills.
PR-3 C Each load of sugar and ethanol
commercialized by Copersucar is dispatched with
a technical analysis certificate. In addition to the
quality specifications, the certificate provides
information enabling the customer to label the
finished product, as well as handling and storage
instructions. Copersucar also provides safety
information on its products (MSDS – Material Safety
Data Sheet).
Copersucar has a system for managing
complaints from customers that engages the
supplier mills and drives improvements to their
processes. The company also monitors
legislation relative to quality standards and the
impacts of its products and services, as well as

A empresa The company

23

produtos, com base técnica reconhecida, que possam
impactar seus clientes.
PR-2 C PR-4 C PR-8 C PR-9 C Não há registros de casos
de não conformidades legais e nem de multas por não
atendimento às leis e aos regulamentos aplicáveis. Também
não há registros de reclamações comprovadas relativas à
violação de cláusulas de confidencialidade com clientes.
PR-5 C Não há periodicidade definida para medição
da satisfação do cliente. O feedback é obtido pela
área comercial no contato direto com o cliente. Cada
vendedor tem seu grupo de clientes fixos visando
singularizar o atendimento. Principalmente para o
comércio interno, estudos e pesquisas de mercado são
realizados, eventualmente, para apurar a percepção e
necessidades do cliente, de forma a alimentar a revisão
das especificações de produtos e processos a cada safra.
Na safra 2009/2010, a Copersucar encomendou
à Fundação Dom Cabral estudo para aplicação de
metodologia para identificar, gerar e capturar o valor
presente nas relações com o cliente no mercado de
açúcar. O resultado comprovou o valor da estratégia
Copersucar de construção de relações duradouras
com seus clientes e tem contribuído para a melhoria
contínua da gestão para atender a seus anseios e suas
necessidades.
PR-6 C PR-7 C Para trabalhos publicitários, as
agências contratadas pela Copersucar seguem os
preceitos básicos que definem a ética publicitária
e observam as normas do Conar – Conselho de
Autorregulamentação Publicitária. Não há registros de
não conformidades referentes a comunicações
de marketing.

general product information that may impact
its customers.
PR-2 C PR-4 C PR-8 C PR-9 C There have been no
cases of legal non-conformance, neither fines for
breach of applicable laws and regulations. Neither
have there been cases of proven breaches of customer
confidentiality clauses.
PR-5 C The company does not have an established
schedule for measuring customer satisfaction.
Feedback is obtained by the commercial area in direct
contact with customers. Each salesperson has a group
of fixed customers, the objective being to provide
more personalized service. Particularly in the domestic
market, ad hoc studies and research are carried out to
determine customer perceptions and needs, providing
inputs for the revision of product specifications and
processes for each crop.
In the 2009/2010 crop, Copersucar commissioned
the Fundação Dom Cabral to conduct a study designed
to identify, generate and capture the value existing in
customer relations in the sugar market. The findings
endorsed the value of Copersucar’s strategy of building
lasting relationships with its customers, enabling
ongoing improvements in meeting their needs and
wishes.
PR-6 C PR-7 C The advertising agencies contracted
by Copersucar comply with the basic tenets of
advertising ethics and with the standards promulgated
by the Brazilian advertising self-regulatory council,
known as Conar. There have been no cases of nonconformances with respect to the company’s marketing
communications.

Governança corporativa

Corporate Governance

A Copersucar foi criada como vetor de crescimento
nos negócios de açúcar, etanol e bioenergia e geração de
valor em todas as etapas da cadeia produtiva. Com a nova
natureza jurídica, a empresa tem maior flexibilidade para
investir e estabelecer parcerias estratégicas e, ao mesmo
tempo, assegurar a autonomia de cada Usina Associada.
Os fundamentos do novo modelo já vinham
sendo implantados nos últimos anos, quando a empresa
retirou-se do mercado de varejo, passou a concentrar o
foco em operações de larga escala e profissionalizou a
gestão e a governança corporativa.
O Conselho de Administração da Produpar, holding
de produtores controladora da Copersucar, é composto por
representantes de cada Usina Associada. Como processo

Copersucar was created to drive growth in the
sugar, ethanol and bioenergy businesses and to generate
value at all stages of the production chain. With its new
legal framework, the company has greater flexibility
to invest and establish strategic partnerships, while
guaranteeing the autonomy of each Associated Mill.
The foundations of the new model were already
being implemented in recent years, when the company
withdrew from the retail area to concentrate on largescale operations and professionalized its management
and corporate governance.
The Board of Produpar, Copersucar’s
holding company, comprises members from each
Associated Mill. As part of the ongoing refinement
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Escritório Central – São Paulo
Head Office – São Paulo

contínuo de aprimoramento da governança, na safra
2009/2010 foi profissionalizada a presidência do Conselho
de Administração e, para dar suporte às suas atividades,
criaram-se os Comitês de Governança Corporativa,
Relações Institucionais e Auditoria e Gestão de Riscos.
Comitê de Governança – trata de questões
como estratégia e políticas do negócio, investimentos e
monitoramento do desempenho.
Comitê de Relações Institucionais – cuida da
política de relacionamento com públicos estratégicos
e da representação da empresa junto a entidades de
classe e todas as esferas do Poder Público.
Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos –
atende às matérias de conformidade de controle,
normas e políticas operacionais e contábeis, acompanha
as atividades de auditoria e monitora os processos de
gestão de risco da Copersucar.
No mesmo contexto, a profissionalização da
presidência do Conselho de Administração foi levada
a efeito na Copersucar. Integram ainda o Conselho de
Administração da Copersucar mais cinco membros
representantes das Usinas Associadas. A função básica
do Conselho é proteger e valorizar o patrimônio,
maximizar o retorno dos investimentos e zelar pelos
valores, propósitos e perenidade da Copersucar. Deve
atuar de forma a prevenir e administrar situações de
conflito de interesses, fazendo prevalecer o interesse da
empresa e o sucesso do negócio.

of the governance process, in the 2009/2010
crop the presidency of the Board of Directors
was professionalized and Corporate Governance,
Institutional Relations and Audit and Risk Management
Committees were created to support its activities.
The Governance Committee oversees strategy,
business policy and investments, in addition to
monitoring performance.
The attributions of the Institutional Relations
Committee include overseeing relationships with
strategic stakeholders and representing the company
in trade associations and in contacts with all levels
of government.
The Audit and Risk Management Committee
is charged with ensuring compliance with controls,
standards and operational and accounting policies,
as well as monitoring audits and risk management
processes.
The professionalization of the presidency of the
Copersucar Board of Directors occurred in the same
context. The Copersucar Board of Directors comprises
five representatives of the Associated Mills. The basic
function of the Board is to protect and value the
company’s assets, maximize the return on investments
and promote Copersucar’s values, interests and longterm health. It should prevent and manage conflicts
of interest, ensuring that the company’s interests
prevail and driving its commercial success. This new
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O novo modelo fortalece, ainda mais, a credibilidade
com a qual a Copersucar sempre contou junto aos diversos
públicos de relacionamento, por deter, há vários anos, uma
governança corporativa moderna e consolidada.
A Diretoria Executiva da Copersucar é composta
por um presidente e três diretores – administrativofinanceiro, de logística e comercial – eleitos pelo Conselho
de Administração. A Diretoria Executiva é apoiada por
um quadro de 14 gerentes e realiza reuniões sistemáticas
com seu corpo executivo para a gestão da empresa e
acompanhamento de seus resultados e indicadores.
O modelo de governança foi desenvolvido de
acordo com as melhores práticas recomendadas pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
A gestão da Copersucar está organizada
em macroprocessos que visam alinhar os esforços
e recursos da empresa para atingir sua visão,
seus resultados operacionais e suas ambições
estratégicas. A partir da safra 2010/2011, a gestão
da sustentabilidade passou a ser um processo do
modelo de gestão da Copersucar. A organização
em macroprocessos serve também ao objetivo de

model further reinforces the credibility Copersucar
has enjoyed in the market for years due to the
consolidation of its modern corporate governance
practices.
Copersucar's executive officers consists of
a chief executive officer, a chief financial officer, a
logistics executive director and a commercial executive
director, who are elected by the Board of Directors.
The executive officers are supported by a team of 14
managers with whom periodical meetings are held to
oversee company activities and monitor its indicators
and results.
The governance model was developed
in accordance with the best practices recommended by
the Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Management in Copersucar is organized in
macro-processes designed to align company efforts
and resources to achieve its vision, operating results
and strategic objectives. As of the 2010/2011 crop,
sustainability management has been incorporated as
a process in the company’s management model. The
breakdown into macro-processes also enables the

Macroprocessos Copersucar
Copersucar macro-processes

Planejar estratégia / Plan strategy

Realizar análise fundamental / Perform fundamental analysis
Gerenciar destino
Manage destination

Gerenciar originação
(compra)
Manage origination
(supply)

Gerenciar logística
Manage logistics

Gerenciar recursos humanos / Manage human resources
Gerenciar sustentabilidade / Manage sustainability
Gerenciar valor / Manage value
Gerenciar risco / Manage risk
Gerenciar estrutura de capital / Manage funding
Gerenciar comunicação institucional / Manage institutional communication
Gerenciar assuntos jurídicos / Manage legal affairs
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Gerenciar tomada
de posição
Manage positioning

Clientes mercado interno e mercado externo
Domestic and export customers

Fornecedores / Associados / Mercado
Suppliers / Associates / Market

Reter e atrair novos sócios / Attract and retain new partners

monitorar indicadores e metas de desempenho que
estão atrelados a programa de remuneração variável
de todos os funcionários da empresa, incluindo o
processo de sustentabilidade.

company to monitor indicators and performance
targets that are tied to the variable remuneration
program for all company employees, including the
sustainability process.

Código de conduta

Code of Conduct

SO-2 C A Copersucar sempre pautou suas ações e
decisões pelo respeito, pela integridade e pela ética
em todos os seus relacionamentos. Em 2009, editou
o Código de Conduta Empresarial, que explicita os
princípios éticos e morais que norteiam o dia a dia
da empresa e são uma referência institucional para
a conduta de todos os seus integrantes, em todas as
fases do negócio, em conformidade com as leis e os
valores da Copersucar.
O Código de Conduta Empresarial, disponível
no site da empresa, trata de temas como diversidade,
igualdade de oportunidades e respeito no local de
trabalho; meio ambiente, saúde e segurança; proteção
às informações, integridade financeira, registros e uso
de recursos da empresa; conflitos de interesse; relações
com clientes, fornecedores, com o Poder Público e
órgãos reguladores; e relatos de dúvidas e infração
ao código. Especifica as ações não toleradas pela
Copersucar, como corrupção, fraude, suborno, troca
de informações confidenciais e ações consideradas
extorsivas e/ou de favorecimento mútuo ou individual
entre funcionários e representantes legais e quaisquer
agentes de mercado ou instituição.
O documento estabelece as instâncias a que o
funcionário deve recorrer para buscar orientação ou
relatar, imediatamente, qualquer violação ou suspeita
de violação ao código, a saber, o superior imediato,
a gerência de Recursos Humanos e o presidente
executivo.
SO-3 C HR-3 C No ano safra 2009/2010, 97% dos
funcionários da Copersucar participaram de eventos de
capacitação, com duração média de duas horas, para
o uso do Código de Conduta Empresarial. Funcionários
recém-contratados são orientados sobre o conteúdo
do documento e, periodicamente, promove-se novo
treinamento de todos os funcionários.
A Copersucar tem uma política de contribuições
a partidos políticos, exclusivamente para campanha
eleitoral. O processo decisório sobre contribuição a
partidos políticos ou instituições é orientado por critérios
rigorosos de avaliação dos beneficiários, transparência
contábil e fiel cumprimento da legislação eleitoral.

SO-2 C Copersucar’s actions and decisions have
always been oriented by respect, integrity and
ethics in all its relationships. In 2009, it
published its Code of Business Conduct. This sets
forth the principles underpinning the company and
the way it does business, serving as a reference
for employee conduct at every stage of the business,
in full compliance with the law and the
company’s values.
The Code of Business Conduct, available on
the company site, covers subjects such as diversity,
equality of opportunity, respect in the work place;
the environment, health and safety; confidentiality
of information, financial integrity, records and use
of company resources; conflicts of interest; relations
with customers, suppliers, public authorities and
regulatory bodies; and reporting suspected breaches
of the code. It specifies behaviors which Copersucar
will not tolerate, such as corruption, fraud, bribery,
the breach of confidential information, extortion and/
or favored treatment involving company employees
and/or representatives and the agents of other
organizations.
The document establishes the instances
in which an employee should seek advice or
immediately report any breach or suspected
breach of the code to his/her immediate
superior, Human Resources management or
the chairman.
SO-3 C HR-3 C In the 2009/2010 crop year, 97% of
Copersucar’s employees participated in two-hour
training sessions on use of the Code of Business
Conduct. Newly hired employees receive guidance on
the document and refresher training is provided for
all employees periodically.
Copersucar has a policy whereby contributions
to political parties are permitted exclusively for
purposes of election campaigns. The decision making
process regarding contributions to political parties
or institutions is governed by strict criteria for
assessing the beneficiaries and ensuring transparent
accounting and compliance with electoral legislation.
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Central de controle no TAC
TAC control room

SO-4 C O departamento de Auditoria Interna atua
na prevenção de atos de corrupção por meio de
monitoramento de indicadores críticos. Produz,
trimestralmente, um relatório sumário de eventuais
ocorrências, que é enviado ao Comitê de Auditoria
e Gestão de Risco e ao presidente do Conselho
de Administração da empresa, para informação,
monitoramento e, se for o caso, resolução do problema.
Outras ferramentas para prevenção de corrupção
são as reuniões mensais de gestão para discutir o
orçamento, os canais previstos no Código de Conduta para
a manifestação dos funcionários e a auditoria externa.
SO-7 C SO-8 C A empresa não tem qualquer demanda
judicial ativa ou passiva decorrente de litígios envolvendo
práticas de corrupção, concorrência desleal, truste e
monopólio. Também não há conhecimento, no período
relatado, de multas ou sanções não monetárias
resultantes de não conformidades com leis
e regulamentos.
SO-5 C A Copersucar adota a política de se fazer
representar pela Unica – União da Indústria de Canade-Açúcar nos fóruns, reuniões e audiências com
representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, para
tratar de políticas públicas que envolvem o setor, tais
como regulamentações, política tributária e fiscal,
acordos de comércio exterior e ações de defesa e
sustentação da atividade sucroenergética.
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SO-4 C The Internal Audit department is active in
preventing corruption through the monitoring of
critical indicators. It produces a quarterly report on
any incidents identified. This is forwarded to the Audit
and Risk Management Committee and to the
company chairman for any necessary
action.
Other tools to prevent corruption are the
monthly management budget meetings, the channels
provided in the Code of Conduct for
employees to report breaches, and the external
audit.
SO-7 C SO-8 C The company does not have any
outstanding active or passive judicial actions
arising from litigation related to corruption, unfair
trading or monopolistic practices. In the period
covered by the report there is no knowledge of any
fines or non-monetary sanctions arising from
non-conformance with laws and regulations.
SO-5 C It is Copersucar policy to be represented by
the trade association Unica (União da Indústria de
Cana-de-Açúcar) in forums, meetings and hearings
with the Executive and Legislative branches of
government dealing with public policy affecting the
sector, such as regulations, tributary and fiscal policy,
overseas trade agreements and actions to defend and
sustain the sector’s interests.

O posicionamento da empresa é levado à entidade por
representantes do Comitê de Relações Institucionais.
A empresa também participa da Fiesp –
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e
da IETHA – International Ethanol Trade Association,
entidade que reúne empresas internacionais
que atuam no negócio do etanol e tem como missão
promover o produto e transformá-lo em commodity
internacional.

The Institutional Relations Committee is the link
between the company and the trade association.
The company is also a member of the
São Paulo industries federation Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo) and Ietha
(International Ethanol Trade Association), an
international body whose mission is to promote
ethanol and transform it into an international
commodity.

Gestão de risco

Risk management

O modelo de governança da Copersucar garante
controle da gestão financeira e administrativa por meio
do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Gestão de
Risco e auditoria externa contratada.
Os riscos estão sempre presentes no dia a dia
das empresas, tendo em vista um mercado globalizado,
marcado por forte concorrência e submetido a flutuações
de preços e cotações que podem comprometer o bom
desempenho financeiro das organizações. Assim, o
desafio é identificar esses riscos, classificá-los por grau
de importância e decidir quais devem ser evitados,
compartilhados, mitigados e aceitos, para assegurar a
excelência na gestão dos negócios da empresa.
A Copersucar adota rígida política de risco,
aprovada e revisada anualmente pelo Conselho de
Administração da empresa, que orienta a gestão e o
monitoramento da exposição ao risco.
A empresa conta em sua estrutura organizacional
com um gestor de riscos de mercado, focado na análise e
no monitoramento de riscos, que se reporta diretamente
ao presidente executivo.
Para realizar o monitoramento, a Copersucar
utiliza ferramentas adequadas para estabelecer
os limites de exposição ao risco nas operações de
comercialização de açúcar e etanol, derivado das
flutuações de preços de mercado. Também adota ações
para mitigar riscos relativos às operações com terceiros
não associados, como baixa concentração em um
único fornecedor, análise prévia de crédito, limitação
de fixação de preços futuros, controle da entrega das
usinas e das exposições de curto e longo prazos.
A Copersucar tem uma postura conservadora,
não utilizando derivativos tóxicos e nem posições
alavancadas. Mantém operações com instrumentos
financeiros, administrados por meio de estratégias
operacionais e controles internos, com o objetivo de
assegurar liquidez e segurança.

The Copersucar governance model ensures
control over financial and administrative management
through the Fiscal Council, the Audit and Risk
Management Committee and external audits.
Risk is an ever present part of company
routine, given a globalized market characterized by
strong competition and subject to price and share
fluctuations that can compromise good financial
performance. Thus the challenge is to identify
these risks, classify them by degree of importance
and decide which should be avoided and which
should be shared, mitigated and accepted to ensure
management excellence.
The company has a strict risk policy approved
by the Copersucar Board of Directors. Reviewed on
an annual basis, the policy guides the monitoring of
exposure and management of risk by means of an
independent advisory committee.
Copersucar has a market risk professional in
its organizational structure focused on monitoring
and analyzing risk, who reports directly to the chief
executive officer.
To carry out this monitoring, the company uses
specific tools to establish exposure limits to risk from
market price fluctuations in its sugar and ethanol
commercialization operations. It also strives to
mitigate risks in operations with non-associates, such
as avoiding over concentration on a single supplier,
credit checks, limits to future prices, controls over
deliveries from mills and short and long
term exposure.
Copersucar adopts a conservative approach,
not using toxic derivatives or overleveraged positions.
The company maintains operations with financial
instruments, managed via operational strategies
and internal controls aimed at guaranteeing liquidity
and security.
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A estratégia de negócios da Copersucar
assegura ao mercado a entrega de
produtos de origem sustentável.
Copersucar business strategy ensures the delivery of products
of sustainable origin to the market.

Fertirrigação com vinhaça no campo
Fertirrigation with vinasse

A empresa se compromete a compartilhar conhecimento e estimular
a adoção de práticas sustentáveis na cadeia de fornecimento.
The company is committed to sharing knowledge and encouraging
sustainable practices in the supply chain.

Criação de valor
Value creation

Desafios e oportunidades da
sustentabilidade

Sustainability: challenges and
opportunities

Com a gestão da sustentabilidade, a Copersucar
objetiva influenciar, por meio de ações internas
e ao longo da cadeia, a melhoria das condições
socioambientais das atividades do negócio. Para isso,
compromete-se a engajar toda a cadeia de fornecimento
na adoção de práticas que resultem em serviços e
produtos sustentáveis e demonstrar ao mercado que
está preparada para responder às demandas e aos
desafios globais da sustentabilidade.
A Copersucar está convicta de que a expansão da
produção agrícola não deve avançar sobre áreas de alta
biodiversidade e de preservação permanente. As Usinas
Associadas estão em áreas apropriadas, dentro dos
regulamentos da Lei de Zoneamento Agroecológico da
Cana-de-Açúcar, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais
e Paraná, e distantes 2.500 km da Floresta Amazônica.
A Copersucar reconhece a necessidade de
se buscar soluções para a ameaça de escassez de
alimentos. Nesse sentido, ao longo de sua história,
liderou, principalmente por meio da criação do Centro
de Tecnologia Copersucar, pesquisas para melhorar
as variedades de cana e desenvolver tecnologias para
aumentar a produtividade por hectare. O CTC foi aberto
ao setor sucroenergético com a denominação de Centro
de Tecnologia Canavieira e continua contribuindo para o
desenvolvimento da agroindústria.

Through sustainability management, Copersucar
aims to bring about improved socio-environmental
conditions in its business activities by acting internally
and throughout the business chain. For this reason,
the company is committed to engaging the entire
supply chain in adopting practices that will result in
sustainable products and services, showing the market
that it is prepared to respond to the global demands and
challenges of sustainability.
Copersucar works with the conviction that
expanded agricultural production should not infringe
on regions containing high biodiversity or permanent
preservation areas. Its Associated Mills are located
within the zones delimited for sugarcane growing, in
compliance with the Agroecological Zoning Law, in
the states of São Paulo, Minas Gerais and Paraná, at a
distance of 2,500 km from the Amazon rainforest.
Copersucar also acknowledges the need to seek
solutions to deal with the threat of food scarcity. Since
its foundation, the company has sought to lead research
aimed at improving sugarcane varieties and developing
technologies to increase productivity per hectare,
principally through its Copersucar Technology Center.
The CTC was opened up to the sugar-energy sector. Now
known as the Sugarcane Cultivation Technology Center,
it continues to promote agro-industrial development.
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Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar
Sugarcane Agroecological Zoning
Venezuela
Venezuela

Guiana Francesa/French Guiana
Suriname/Suriname
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Amazon Biome

Bioma Pantanal
Pantanal Biome

Bacia do Alto Paraguai
Uruguai
Uruguay

A empresa entende que, ao contrário de outros
produtores mundiais, que atingiram seus limites de área
e produtividade, o Brasil tem ainda grande potencial de
terras cultiváveis. O cultivo destas terras é otimizado pelo
emprego de tecnologias avançadas de agricultura, que
promove o equilíbrio entre a produção de biocombustível
e a de alimentos. Atualmente, o cultivo de cana-de-açúcar
ocupa 7,8 milhões de hectares, menos de 1% das terras do
Brasil. As projeções do Ministério da Agricultura indicam
que, se a produção brasileira duplicar até 2017, será
utilizado, no máximo, 1,7% das terras.
O efeito das mudanças climáticas é
sistematicamente acompanhado pela Copersucar, pelas
possíveis implicações que pode gerar ao negócio.

Upper Paraguay River Basin

Usinas Associadas Copersucar
Copersucar Associated Mills

It is the company’s understanding that, differently
from other global agricultural producers that have
exhausted their territorial and productivity boundaries,
Brazil still has great potential to expand its territory
under cultivation. Cultivation of this land is optimized
through advanced agricultural technologies that permit a
balance between biofuel and food production. Currently
sugarcane cultivation occupies less than 1% of Brazilian
territory (7.8 million hectares). Ministry of Agriculture
projections show that if Brazilian production doubles by
2017, at most 1.7% of the country’s land will be used.
Copersucar constantly monitors the effects
of climate changes due to the implications
these may have for its business.

Criação de valor Value creation
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Corte mecanizado de cana-de-açúcar
Mechanized cane cutting

A utilização do etanol, combustível de fonte
renovável e com teor de emissões de gases de efeito
estufa comprovadamente menor que os combustíveis
fósseis, contribui intensamente na redução desse agente
preponderante das mudanças climáticas. A importância
do etanol se evidencia cada vez mais pelo aumento do
consumo interno e pelos mandatos dos governos de
vários países que definem o uso de biocombustíveis
renováveis no transporte rodoviário.
O aumento da mecanização na lavoura
decorrente da extinção da queima de cana,
resultado de acordo voluntário entre o Governo
do Estado de São Paulo e o setor sucroenergético
(Protocolo Agroambiental), terá efeitos diretos na
empregabilidade dos trabalhadores rurais. Na busca
de alternativas, as usinas já realizam parcerias para
capacitar a mão de obra e facilitar sua reintegração ao
mercado de trabalho.
Em contrapartida aos desafios do setor, a
Copersucar reconhece as oportunidades que a gestão
adequada da sustentabilidade traz ao negócio. Já é
prática da empresa, em seus contratos de fornecimento
de etanol, a garantia do cumprimento de normas
da Organização Internacional do Trabalho, como a
Convenção 138, que trata da idade mínima para a
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The use of ethanol, a renewable fuel with proven
lower greenhouse gas emission rates than fossil fuels,
contributes greatly to the reduction to this major driver
of climate change. The importance of ethanol is made
clear by the increase in domestic consumption and
by the mandatory use of renewable biofuels in road
transportation imposed by governments in a number
of countries.
The increased mechanization resulting from
the extinction of burning raw sugarcane, the result of
a voluntary agreement between the São Paulo state
government and the sugar-energy sector known as
the Agro-environmental Protocol, will have a direct
impact on the employability of agricultural laborers. In a
search for alternatives, the mills are already engaging in
partnerships to train these laborers for reinsertion in the
labor market.
Offsetting the challenges faced by the sector,
Copersucar recognizes the opportunities sustainability
management offers the business. In ethanol supply
contracts, it is already company practice to ensure
compliance with International Labor Organization
standards such as Convention 138 on the
minimum working age, and Convention 29
on the elimination of forced labor.

Canavial
Sugarcane plantation

admissão ao emprego, e da Convenção 29, sobre a
eliminação do trabalho forçado.
Para criar valor sustentável, aumentar sua
competitividade e ampliar seus mercados, a Copersucar
e as Usinas Associadas desenvolvem o etanol que
atende à RTFO – Renewable Transport Fuel Obligation,
normativa do Reino Unido que estabelece padrões
de desempenho socioambiental para fornecedores
de combustíveis e visa reduzir as emissões de gases
de efeito estufa no transporte rodoviário local.
Esses padrões contemplam, além do inventário de
carbono, a avaliação de princípios ambientais – como
biodiversidade, uso e conservação do solo, uso da
água, qualidade do ar – e sociais, como os direitos
dos trabalhadores e relações com a comunidade. O
monitoramento da cadeia de custódia é também parte
integrante do produto.
A partir da safra 2009/2010, a empresa introduziu
em seu sistema de homologação das Usinas Associadas
padrões de sustentabilidade exigidos pelos principais
mercados de exportação, aproveitando-se do fato de ter
comprovadamente a produção de biocombustível com
baixo nível de emissão de carbono, aquém dos parâmetros
exigidos pelos regulamentos desses países, o que resulta
em benefício ao cliente, à Copersucar e ao meio ambiente.

To create sustainable value, increase
competitiveness and open new markets,
Copersucar and its Associated Mills develop
ethanol in compliance with the RTFO Renewable Transport Fuel Obligation -,
a UK requirement establishing socio-environmental
performance standards for fuel suppliers
with the objective of reducing greenhouse
gas emissions in road transportation.
In addition to the carbon inventory, these
standards take into account environmental
factors such as biodiversity, soil use and
conservation, water use, air quality and social
considerations such as workers’ rights and
community relations, not to mention monitoring
of the custody chain.
In the 2009/2010 crop, Copersucar initiated
the process of ratifying Associated Mills in
accordance with the sustainability standards
required by the main export markets, leveraging the
fact that the company’s biofuel output
produces carbon emissions well below the levels
established in the these countries’ regulations,
benefiting customers, Copersucar and
the environment alike.
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Sistema de Gestão da Sustentabilidade

Sustainability Management System

O modelo de gestão escolhido tem como objetivo
provocar ações e mudanças perenes em toda a cadeia
de valor da organização, com ênfase nas Usinas
Associadas.
A Copersucar criou o Comitê de Sustentabilidade
com a função de definir as estratégias e validar as ações
de sustentabilidade da empresa. Integram o comitê
o presidente executivo da Copersucar e os diretores
administrativo financeiro, comercial e de logística.
Completam a estrutura de governança o gestor do
processo, a coordenação técnica, o grupo
facilitador de gestão e grupos técnicos com
representantes da empresa e das Usinas
Associadas, que implementam as diretrizes
estabelecidas.
O Comitê de Sustentabilidade se reúne
periodicamente para fazer a análise crítica do sistema,
orientar e redirecionar as atividades de sustentabilidade.
Na safra 2009/2010, foram realizadas seis reuniões.

The management model selected is projected to
foster actions and permanent changes throughout the
organization’s value chain, with special emphasis on the
Associated Mills.
The function of the Copersucar Sustainability
Committee is to define sustainable strategies for the
company and to validate its actions. The committee
members are the chief executive officer, the chief
financial officer and the commercial and logistics
executive directors. The governance structure
encompasses the process manager, the technical
coordination, the management supporting group,
technical groups, and company and mill representatives,
responsible for implementing the directives established
by the company.
The Sustainability Committee meets periodically
to perform a critical analysis of the system, and to orient
and redirect sustainability activities. Six meetings were
held during the 2009/2010 crop.

Governança da sustentabilidade Copersucar
Copersucar sustainability governance

Comitê de sustentabilidade
Sustainability committee

Gestor do processo
Process manager

• Presidente Executivo / Chief Executive Officer
• Diretor Comercial / Commercial Executive Director
• Diretor de Logística / Logistics Executive Director
• Diretor Administrativo Financeiro / Chief Financial Officer

• Diretor de Logística / Logistics Executive Director

Coordenação técnica
Technical coordination

Grupo facilitador de gestão
Management supporting group

Grupo técnico Usinas Associadas
Technical group Associated Mills
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Todos os processos da Copersucar
All Copersucar processes

Grupo técnico Copersucar
Technical group Copersucar

Modelo do Sistema de Gestão da Sustentabilidade Copersucar
Copersucar Sustainability Management System Model

Fornecedores / Suppliers

Fornecedores dos fornecedores
Suppliers’ suppliers

• Embalagem / Packaging
• Transporte / Transport
• Armazenagem / Storage
• Terceiros não associados
Non-Associated Mills

Fornecedores das usinas
Mills’ suppliers

Usinas Associadas
Associated Mills

Elaboração conjunta
Joint elaboration
Terminal Açucareiro
Sugar Terminal

Mercado
Market

Escritório central São Paulo
Head Office – SP

Política de sustentabilidade

Sustainability Policy

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.

The company’s sustainability is based on strategies
that guide its decision-making, value its relations
with its different stakeholders and reinforce its
commitment to the well-being of current and future
generations.

Nossas iniciativas e ações buscam:

Our initiatives and actions seek to:

• Gerar valor influenciando positivamente mudanças
econômicas, sociais e ambientais;
• Influenciar a prática da sustentabilidade em toda a
cadeia de valor;
• 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.

• Generate value by positively influencing economic,
social and environmental changes;
• Drive sustainable practices throughout the entire
value chain;
• Conduct our relationships with integrity, ethics and
transparency;
• Manage business risks related to sustainability
processes;
• Disseminate knowledge and drive sustainable actions
among stakeholders;
• Increase employee awareness of their role in socioenvironmental care.
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Processo para identificação da materialidade

Materiality identification process

Conhecer as expectativas dos públicos de
relacionamento da Copersucar é fundamental para
a estratégia de crescimento do negócio. O primeiro
passo nessa direção é o mapeamento desse público,
atividade realizada nessa safra com a contribuição de
representantes de todos os processos da Copersucar.

Being aware of its stakeholders’
expectations is fundamental for Copersucar’s
business growth strategy. The first step towards this
is mapping this audience, an activity that was
carried out with representatives from all
company processes.

Públicos de relacionamento Copersucar
Copersucar stakeholders

Entidades de
Classe e ONGs
Trade Associations
and NGOs

Bancos e
Instituições
Financeiras
Banks and
Financial
Institutions

Comunidade e
Gerações Futuras
Communities
and Future
Generations

Usinas
Associadas
Associated
Mills
Concorrentes
Competitors

Acionistas
Shareholders

Fornecedores:
Logística, Bens
e Serviços
Suppliers: Logistics,
Goods and
Services

Público Interno
Internal Audience
Imprensa
Press

A demanda pela evidência de práticas
sustentáveis nas atividades da Copersucar deu-se
primordialmente por intermédio dos clientes, que
passaram a incluir requisitos de sustentabilidade nos
contratos e a questionar a posição da empresa no
fomento de ações em sua cadeia de fornecimento.
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Governo
Government
Terceiros
Não Associados
Non-Associated
Third Parties

The original demand for evidence of
sustainable practices in Copersucar’s activities came
overwhelmingly from customers, who started to
include sustainability requirements in contracts and
to question Copersucar’s positioning on fomenting
sustainable actions in its supply chain.

A análise desses requisitos contratuais, que
passaram a ser submetidos sistematicamente à empresa
pelos grandes clientes, e o acompanhamento constante
de todas as iniciativas do setor referentes ao tema
levaram a Copersucar a identificar 59 questões que,
a princípio, poderiam ser tratadas em seu Sistema de
Gestão da Sustentabilidade.
Conforme metodologia definida pela GRI, a
priorização dessas questões estratégicas deve ser
realizada pela construção de uma matriz de materialidade.
Na Copersucar, o processo foi conduzido por uma empresa
independente especializada nesse processo.
Neste primeiro relatório, foram convidados a
participar da construção da matriz o público interno da
Copersucar, representado por sua diretoria, gerência
e coordenação, e representantes de todas as Usinas
Associadas, reforçando o caráter de construção
conjunta do processo.
Os assuntos definidos como sendo de alta
materialidade, tratados nesse primeiro ciclo de relato,
estão identificados dos itens 1 ao 31 na matriz.
Esses assuntos estão diretamente ligados ao
processo produtivo das usinas e ao tratamento dado
à gestão dos temas sociais (como direitos trabalhistas
e capacitação de mão de obra) e ambientais (como
práticas agrícolas, emissões, efluentes e resíduos).
Também foi possível constatar a concentração de
assuntos ligados ao desenvolvimento do negócio
(mercado e produtos).
O resultado do trabalho convergiu para a definição
do conjunto de indicadores monitorados ao longo da
safra 2009/2010, possibilitando a coleta dos dados
e o estabelecimento de metas e planos de ação para
melhoria contínua.
Cada Usina Associada indicou coordenadores
para a coleta de informações e dados necessários à
elaboração do relatório, que foram sistematizados em
fichas padronizadas para cada indicador. O trabalho foi
acompanhado pela coordenação técnica da Copersucar,
que realizou visitas às usinas e proporcionou suporte
para o esclarecimento e registro das informações. A
Copersucar e o Terminal Açucareiro também coletaram
informações que compõem este relatório.
A cada ciclo, as metas e a materialidade dos
temas serão revistos, de forma a tornar a gestão da
sustentabilidade um processo contínuo na empresa. Como
meta para o próximo relato, a empresa pretende ampliar
o diálogo com demais públicos de relacionamento para a
atualização da matriz de materialidade.

Analysis of the contractual requirements that
large companies began to submit to Copersucar
and constant monitoring of sustainability initiatives in
the sector led Copersucar to identify 59 questions to
be dealt with initially in its Sustainability
Management System.
According to GRI methodology, these strategic
questions should be prioritized by means of the
construction of a materiality matrix. Copersucar
contracted a specialized independent company
to do this.
For this first report, the materiality matrix
was built with the participation of the Copersucar
board, managers and coordinators, together with
representatives of all the Associated Mills, reinforcing
the collective nature of the process.
The topics defined as being highly material,
dealt with in this first reporting cycle, are identified in
items 1 to 31 of the matrix.
These topics are directly linked with the
production process in the mills and the treatment of
social (such as labor rights and workforce training)
and environmental (such as agricultural practices,
emissions, effluents and waste) questions. There
was also a concentration on questions related
to business development (market and
products).
This work resulted in the definition of the
set of indicators monitored throughout the 2009/2010
crop, enabling the gathering of data and the
establishment of actions plans and targets to drive
continuous improvement.
Each mill nominated coordinators to
gather the information and data necessary to prepare
the report. These were systematized in standardized
forms for each indicator. The work was overseen by
the Copersucar technical area, which visited the
mills and provided support in gathering and
recording the data.
Copersucar and the Sugar Terminal also
provided data for use in the report.
During each cycle, the targets and the
materiality of the topics will be reviewed,
the objective being to make sustainability
management an ongoing process in the company.
As a target for the next report, the company intends
to intensify dialog with other stakeholders
as a means of upgrading the materiality
matrix.
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Nível de importância para as Usinas Associadas / Level of importance for Associated Mills

Matriz de materialidade – Copersucar
Copersucar – Materiality matrix
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28
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40

36
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Nível de importância para Copersucar / Level of importance for Copersucar
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Temas para estudo da materialidade
01
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03
04
05
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16
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29
30
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35
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42
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45
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– Programas de sustentabilidade do etanol
– Aumento potencial do mercado de combustíveis renováveis
– Contaminação do solo, água e ar
– Uso racional de recursos naturais
– Conservação de APPs
– Manutenção de áreas de reserva legal
– Proteção de matas ciliares
– Novos mercados
– Recuperação de nascentes
– Impactos dos produtos na saúde e segurança dos clientes
– Satisfação de clientes
– Qualidade dos produtos
– Minimização de emissões de CO2
– Desenvolvimento de novas tecnologias
– Tratamento de efluentes
– Uso racional de água
– Gestão de impactos na biodiversidade
– Gestão de resíduos
– Avaliação de critérios ambientais na seleção de fornecedores
– Conservação de recursos hídricos
– Autossuficiência energética
– Trabalho forçado em fornecedores
– Relações com fornecedores
– Treinamento e desenvolvimento
– Impactos do setor sucroenergético na escassez de alimentos
– Qualificação de mão de obra local
– Relacionamento entre usinas e Copersucar
– Trabalho infantil em fornecedores
– Impactos do setor sucroenergético no aumento dos preços dos alimentos
– Mecanização da colheita
– Qualificação e avaliação de fornecedores
– Prática de queimadas
– Consumo de fertilizantes e defensivos agrícolas
– Investimento social (projetos sociais)
– Impactos das atividades nas comunidades do entorno
– Clima organizacional
– Conservação do solo
– Trabalho forçado
– Riscos do trabalho
– Mudanças no solo
– Acidentes de trabalho
– Impactos das atividades de transporte e logística
– Regularização fundiária / Zoneamento agrícola
– Envolvimento com desenvolvimento de políticas públicas
– Remuneração e benefícios
– Diversidade
– Trabalho infantil
– Impactos da monocultura na qualidade do solo
– Suborno e corrupção
– Discriminação
– Fraude
– Impactos para os pequenos produtores rurais
– Conflitos pela posse de terras
– Relacionamento com sindicatos
– Ociosidade de mão de obra em períodos de entressafra
– Cumprimento legal
– Respeito aos direitos das comunidades indígenas
– Pagamentos de tributos
– Contribuições para partidos políticos

Topics for materiality study
01 – Ethanol sustainability programs
02 – Potential increase in renewable fuels market
03 – Soil, water and air contamination
04 – Rational use of natural resources
05 – Conservation of Permanent Protection Areas - APPs
06 – Maintenance of legal reserve areas
07 – Protection of riverside vegetation
08 – New markets
09 – Recovery of water sources
10 – Impacts of products on customer health and safety
1 1 – Customer satisfaction
12 – Product quality
13 – Minimizing CO2 emissions
14 – Development of new technologies
15 – Effluent treatment
16 – Rational use of water
17 – Managing impacts on biodiversity
18 – Waste management
19 – Assessing environmental criteria in selection of suppliers
20 – Conservation of water resources
21 – Energy self-sufficiency
22 – Forced labor at suppliers
23 – Supplier relations
24 – Training and development
25 – Sugar-energy sector impacts on food shortages
26 – Qualification of local labor
27 – Relations between mills and Copersucar
28 – Child labor at suppliers
29 – Sugar-energy sector impacts on food prices
30 – Mechanized harvesting
31 – Qualification and assessment of suppliers
32 – Burning
33 – Consumption of crop defense products and fertilizers
34 - Social investment (social projects)
35 – Impacts of activities on surrounding communities
36 – Organizational climate
37 – Soil conservation
38 – Forced labor
39 – Risks in the work place
40 – Changes in soil
41 – Accidents at work
42 - Impacts of transportation and logistics activities
43 – Regularization of land titles / agricultural zoning
44 – Involvement in development of public policy
45 – Remuneration and benefits
46 - Diversity
47 – Child labor
48 – Impacts of monoculture on soil quality
49 – Bribery and corruption
50 - Discrimination
51 – Fraud
52 - Impacts on small farmers
53 – Conflicts over land titles
54 – Union relations
55 – Idle manpower between crops
56 – Legal compliance
57 – Respect for rights of indigenous communities
58 – Payment of taxes
59 – Contributions to political parties
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EN-26 C EN-29 C EC-9 C Eficiência logística

EN-26 C EN-29 C EC-9 C Logistics efficiency

A eficiência da gestão logística, além de fator de
competitividade e geração de negócios, está alinhada
com a estratégia de sustentabilidade da Copersucar. A
empresa desenvolve uma logística diferenciada, baseada
na integração e no uso dos vários modais – rodoviário,
ferroviário e, futuramente, hidroviário e dutoviário –,
o que garante maior eficiência, ganhos de escala,
qualidade, entrega dos produtos nos prazos negociados
e na forma que o cliente precisa receber.
A empresa mantém relações de longo prazo com
parceiros confiáveis, que asseguram elevado padrão de
desempenho, segurança, custos adequados e qualidade
na entrega. Cerca de 80% do volume de açúcar e etanol
são transportados por 20 empresas especializadas.
Nos últimos anos, a Copersucar vem realizando
investimentos para aumentar o transporte de açúcar
e etanol por ferrovia, o que melhora a eficiência
operacional e proporciona benefícios econômicos e
ambientais para a sociedade. A crescente movimentação
dos produtos por ferrovia eleva a oferta de transporte,
reduz a emissão de poluentes, diminui a incidência
de sinistros e acidentes e o tráfego de caminhões nas
estradas e nos centros urbanos.
O volume de etanol movimentado por ferrovia
cresceu de 23 milhões de litros na safra 2006/2007 para
250 milhões de litros na safra 2009/2010, ou seja, 10
vezes mais. O de açúcar, no mesmo período, aumentou
de 670 mil toneladas para 800 mil toneladas.
Transporte de açúcar – Dentro da filosofia de
aumentar, de forma sustentável, a eficiência logística, na
safra 2009/2010 a Copersucar estendeu seu contrato de
transporte ferroviário de açúcar com a ALL – América
Latina Logística até 2028 e com a FCA – Ferrovia Centro
Atlântica até 2013, no fluxo Serrana/Santos. Assinou
também novo contrato com a FCA até 2014 no fluxo
Ribeirão Preto/Santos, e investiu na reforma de vagões
de uso exclusivo (malha ALL).
Outras ações foram os investimentos na
construção de transbordo ferroviário de açúcar em
São José do Rio Preto (área de concessão ALL) e na
aquisição e modernização do Terminal Multimodal
Copersucar em Ribeirão Preto.
Com os novos terminais de São José do Rio
Preto e Ribeirão Preto e os embarques ferroviários de
Serrana, Ourinhos e Jacarezinho, o volume de açúcar
transportado por ferrovia deverá atingir 1,3 milhão de
toneladas na safra 2010/2011.

Efficient logistics management, in addition to
constituting a competitive advantage and generating
business, is fully aligned with Copersucar’s sustainability
strategy. The company has differentiated logistics based
on the use and integration of various modes of transport
– road, rail and, in the future, waterways and pipelines,
which ensure greater efficiency, gains in scale and
quality, as well as on time delivery in accordance with
customer specifications.
The company maintains long-term relationships
with reliable partners who provide high levels of
performance, security, adequate costs and quality in
delivery. Around 80% of the company’s sugar and
ethanol is transported by 20 specialized companies.
In the past few years, Copersucar has been
investing to increase the volumes of sugar and ethanol
transported by rail, improving operational efficiency,
costs and benefiting the environment. This increase in
rail traffic means a greater supply of transportation,
reduced pollution, fewer accidents and reduced truck
traffic on highways and in urban centers.
The volume of ethanol transported by rail
increased tenfold, from 23 million liters in the
2006/2007 crop to 250 million liters in the 2009/2010
crop. In the same period, sugar transportation by rail
grew from 670 thousand to 800 thousand metric tons.
Sugar transportation – As part of its philosophy
to increase logistics efficiency in a sustainable manner,
during the 2009/2010 crop Copersucar extended its
contract for the rail transportation of sugar with ALL –
América Latina Logística – until 2028. Its contract with
FCA – Ferrovia Centro Atlântica, for rail transportation
on the Serrana/Santos route was extended until 2013.
Copersucar also signed a new contract with FCA for
the Ribeirão Preto/Santos route, valid until 2014, and
invested in the refurbishment of wagons for exclusive
use in the ALL network.
Other initiatives include investment in the
construction of a railway sugar transshipment terminal
in São José do Rio Preto (in the ALL concession area)
and the acquisition and upgrading of the Copersucar
Multimodal Terminal in Ribeirão Preto.
With the new terminals in São José do Rio
Preto and Ribeirão Preto and railway shipments from
Serrana, Ourinhos and Jacarezinho, the volume of sugar
transported by rail should increase to 1.3 million metric
tons in the 2010/2011 crop.
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Carregamento de etanol em Usina Associada
Loading ethanol at Associated Mill

Transporte de etanol – Em relação ao etanol,
a Copersucar iniciou as operações dos terminais de
transbordo ferroviário de Alto Taquari e Araçatuba
(áreas de concessão ALL), que, somados aos terminais
de Jacarezinho e Andradina, localizados nas áreas das
Usinas Associadas, têm capacidade para o transporte de
1,5 milhão de litros de etanol na safra.
Os terminais ferroviários permitem transportar
o etanol para Paulínia e, futuramente, para o porto de
Santos. A empresa mantém contrato de longo prazo com
a ALL, que garante o transporte de etanol até 2028.
A Copersucar é uma das empresas que lideram
o Uniduto, empresa que construirá uma malha de
dutos de 600 Km para transportar etanol das unidades
produtoras para os centros de consumo e exportação.
A malha terá capacidade para movimentar cerca de
17 bilhões de litros de etanol anuais. Com a dutovia
operando com capacidade total, 1.600 caminhões

Ethanol transportation – Copersucar initiated
operations at its Alto Taquari and Araçatuba (ALL
concession area) rail transshipment terminals. Together
with the terminals at Jacarezinho and Andradina,
located in the Associated Mills’ areas, these provide the
capacity to transport 1.5 million liters of ethanol during
the crop.
The rail terminals now enable the ethanol to be
transported to Paulínia. In the future this route will be
extended to the port of Santos. The company has a
long-term ethanol transportation contract with ALL,
valid until 2028.
Copersucar has a significant stake in Uniduto,
a company that will build a 600 km pipeline network
to transport ethanol from the production units to
consumption centers and export terminals. The
network will have an annual capacity of around 17
billion liters. When it is operating at full capacity, some
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deixarão de circular, por dia, nas estradas brasileiras,
o que significará economia anual de aproximadamente
85 milhões de litros de diesel combustível e redução
de sinistros, acidentes com vítimas, emissões de
gases poluentes e geração de resíduos intrínsecos ao
transporte (óleo, bateria e pneus, por exemplo), entre
outros benefícios.
O projeto Uniduto também está alinhado com
a Lei 13.798, de São Paulo, que estabelece a Política
Estadual de Mudanças Climáticas e visa contribuir para
reduzir ou estabilizar a concentração dos gases de efeito
estufa na atmosfera. A dutovia aumentará também
a segurança, a confiabilidade e a produtividade do
sistema, já que o transporte por dutos pode ser feito 24
horas por dia, sete dias por semana.
Outros modais – A Copersucar desenvolve
projeto visando operações na hidrovia Tietê-Paraná
para o transporte de 500 milhões de litros de etanol
e 200 mil toneladas de açúcar, por meio de barcaças
especialmente projetadas, com ganhos econômicos e
ambientais, reduzindo a emissão de poluentes.
A empresa desenvolveu projeto com caminhões
de alto desempenho, com capacidade para 50
toneladas, o que aumenta o volume de movimentação
e diminui o número de viagens em relação aos veículos
convencionais, que transportam 30 toneladas.
A Copersucar pretende estabelecer modelo, junto
com as transportadoras, para a aplicação de conceitos
e práticas de sustentabilidade nesse elo da cadeia. De
um lado, o objetivo é aumentar o uso de caminhões
mais eficientes, com maior capacidade de carga, menor
consumo de combustível e menores emissões. Por
outro, atuar junto à cadeia na conscientização sobre
melhoria de condições trabalhistas e do desempenho
dos motoristas, de forma a prevenir acidentes.
A eficiência do transporte é evidenciada também
pelo reduzido número de sinistros: apenas 12, sem
gravidade e sem vítimas, em 110 mil viagens na safra
para transporte de açúcar e etanol. A redução de
sinistros no transporte de açúcar e etanol é resultado
da seleção rigorosa dos prestadores de serviços de
transportes e de aprimoramentos na cadeia logística,
que incluem checklist rigoroso de veículos nas usinas,
com a análise de itens que garantam a qualidade do
produto e a segurança do veículo.
Integram a infraestrutura logística da Copersucar
um conjunto de armazéns de açúcar e um parque
de tancagem de etanol junto às Usinas Associadas,
com capacidade para armazenar mais de 2 milhões
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1,600 trucks will be taken out of circulation per day.
This will generate annual savings of approximately
85 million liters of diesel fuel, in addition to a
reduction in incidents and accidents with injuries,
harmful gas emissions and the residues
associated with road transportation
(oil, batteries and tires, for example), among other
benefits.
The Uniduto project is also fully aligned with the
São Paulo state climate change law (13.798),
aimed at reducing or stabilizing greenhouse gas
emissions. The pipeline will increase the security,
reliability and productivity of the system since
it will be able operate 24 hours a day, seven days
a week.
Other modes of transport – Copersucar has a
project to initiate the transportation of 500 million liters
of ethanol and 200 thousand metric tons
of sugar along the Tietê-Paraná waterway using
especially designed barges. This will generate
economic as well as environmental benefits, through
reduced pollution.
The company developed a project with highperformance 50-ton trucks to increase the volume
transported and reduce the number of trips compared
with conventional 30-ton trucks.
Copersucar intends to jointly establish a model
with the transportation operators to apply sustainability
concepts and practices in this link of the logistics chain.
The objective is twofold. Firstly, to use more efficient
trucks with a higher cargo capacity, thus reducing fuel
consumption and emissions. Secondly,
to increase awareness of labor conditions and to
improve drivers’ performance as a means of
preventing accidents.
The efficiency of this mode of transportation is
evident in the reduced number of accidents. From a total
of 110 thousand annual sugar and ethanol loads,
there were only 12 minor accidents during the year, with
no injuries. The reduction in the number of accidents in
the transportation of sugar and ethanol is the
result of a rigorous selection process for transportation
providers and improvements to the logistics chain,
which include a rigorous checklist for vehicles at the
mills, encompassing product quality and
vehicle safety.
The Copersucar logistics infrastructure includes a
number of sugar warehouses and ethanol storage tanks
in the vicinity of the mills. The storage

Vagões dedicados ao transporte de açúcar
Dedicated wagons for transporting sugar

de toneladas de açúcar e de 2 bilhões de litros de
etanol, todos dotados de sistemas de carregamento e
movimentação de produtos de excelência operacional.
O Terminal Açucareiro Copersucar movimentou,
na safra 2009/2010, cerca de 4,1 milhões de toneladas de
açúcar, contra 3,3 milhões de toneladas na safra anterior.
Para a safra 2010/2011, prevê-se a movimentação de
5,4 milhões de toneladas, perto do limite da capacidade
instalada. A Copersucar planeja investimentos para a
construção de novo silo graneleiro.
Um dos mais bem-equipados do País, o Terminal
Açucareiro Copersucar tem as certificações OHSAS
18001, sobre saúde e segurança operacional; ISO 9001,
gestão da qualidade, e ISO 14001, gestão ambiental.
A Copersucar adota rígidos sistemas de controle no
terminal para analisar a qualidade do produto no próprio
caminhão, antes do desembarque, e depois na carga
desembarcada, antes do carregamento nos navios.

capacity is in excess of 2 million metric tons of sugar
and 2 billion liters of ethanol. These are fully equipped
with state-of-the-art product loading and handling
equipment.
In the 2009/2010 crop, the Copersucar Sugar
Terminal handled around 4.1 million metric tons of
sugar, compared with 3.3 million in the previous
crop year. This is projected to increase to 5.4 million
metric tons in the 2010/2011 crop, close to the unit’s
installed capacity. Copersucar has plans to invest in
the construction of a new bulk silo.
One of the best equipped facilities in the
country, the Copersucar Sugar Terminal has OHSAS
18001 health and safety certification; ISO 9001 quality
certification and ISO 14001 environmental certification.
Copersucar employs strict control systems to analyze
product quality both before it is discharged from the
delivery trucks and before loading onto vessels.
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Responsabilidade ambiental
Environmental responsibility

Um dos fundamentos da estratégia de negócios
da Copersucar é assegurar ao mercado o fornecimento
de produtos de origem sustentável. Como líder de
mercado, o que lhe confere capacidade de influência,
a empresa assume o compromisso de atuar na cadeia
de fornecimento e obter as respostas adequadas aos
temas materiais de sustentabilidade selecionados. Na
identificação da materialidade, os temas relevantes, em
grande parte, são de caráter ambiental, ligados às fases
de obtenção do produto, isto é, aos processos agrícolas
e industriais das usinas.
As Usinas Associadas localizadas no Estado de
São Paulo aderiram ao Protocolo Agroambiental do
Setor Sucroalcooleiro, assinado pelo Governo do Estado
de São Paulo e a Unica, que estabelece, como uma das
principais diretivas técnicas, a antecipação do prazo
para finalização das queimadas, sendo:
• Antecipar, nos terrenos com declividade até 12%, o
prazo final para a eliminação da queimada da cana-deaçúcar, de 2021 para 2014, adiantando o percentual de
cana não queimada, em 2010, de 30% para 70%;
• Antecipar, nos terrenos com declividade acima de 12%,
o prazo final para a eliminação da queimada da canade-açúcar, de 2031 para 2017, adiantando o percentual
de cana não queimada, em 2010, de 10% para 30%.
O protocolo também recomenda a proteção da
mata ciliar nas margens dos rios, recuperação daquelas

46

Relatório de Sustentabilidade 2009/2010 Sustainability Report

One of the fundaments of Copersucar’s business
strategy is to supply products of sustainable origin.
With the influence invested in the company as market
leader, Copersucar has assumed the commitment to
act on the supply chain to obtain suitable responses
to the materiality topics selected. In the materiality
identification exercise, most of the environmental
topics considered relevant are related to the production
phase, that is, agricultural and industrial processes
at the mills.
The mills located in the state of São Paulo have
joined the Sugar-Ethanol Sector Agro-environmental
Protocol. One of the main directives of this initiative
involving the São Paulo state government and Unica
is bringing forward the deadline for eliminating the
burning of raw sugarcane. Under the terms of the
protocol:
• The deadline for eliminating the burning of sugarcane
on land with a slope of up to 12% will be brought
forward from 2021 to 2014, increasing the percentage
of cane not burned from 30% to 70% in 2010;
• The deadline for eliminating the burning of sugarcane
on land with a slope of more than 12% will be brought
forward from 2031 to 2017, increasing the percentage
of cane not burned from 10% to 30% in 2010.
The protocol also provides recommendations for
the protection of waterside vegetation, the recuperation

Área protegida em Usina Associada
Protected area at Associated Mill

próximas a nascentes de água (APPs), execução de
planos para conservação do solo e fontes de água,
adoção de medidas para redução de poluentes e de boas
práticas para a disposição de embalagens vazias de
agrotóxicos.
EN-14 U Biodiversidade
As Usinas Associadas mapeiam as áreas
protegidas e praticam o uso sustentável dos recursos
naturais, combinando agricultura com preservação da
cobertura vegetal, e, portanto, da diversidade da flora e
da fauna.
Como medidas para gestão da biodiversidade, as
Usinas Associadas adotam práticas que visam minimizar
os possíveis impactos ambientais, tais como:
• Formação de viveiros próprios para utilização em
áreas designadas para recuperação;
• Inventário das APPs;
• Adesão e manutenção do Protocolo Agroambiental;
• Planos de gerenciamento de aplicação da vinhaça;
• Plano de conservação de recursos hídricos;
• Plano para o desenvolvimento do projeto de
adequação ambiental (recomposição das APPs e
proteção de fragmentos florestais);
• Monitoramento da fauna e flora;
• Programa de monitoramento de águas superficiais;

of vegetation close to water sources (preservation
areas or APPs), the execution of soil and water source
conservation plans, reductions in pollutants and the
adoption of best practices in the disposal of used crop
defense product packaging.
EN-14 U Biodiversity
The Associated Mills map the species existing in
protected areas and practice sustainable use of natural
resources, combining agriculture with the preservation of
vegetation and the diversity of flora and fauna.
Biodiversity protection measures adopted by the
Associated Mills to minimize environmental impacts
include:
• Formation of plant nurseries to supply designated
recovery areas;
• Inventories for the permanent protection areas (APPs);
• Participation in and maintenance of the Agroenvironmental Protocol;
• Vinasse application management plans;
• Water resource conservation plans;
• Environmental adjustment development plans
(reconstitution of permanent protection areas (APPs)
and protection of forestry fragments);
• Monitoring of fauna and flora;
• Surface water monitoring programs;
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• Manejo integrado de pragas por método biológico
(broca, cigarrinha da raiz);
• Formação de corredores ecológicos ligando
fragmentos isolados de matas com as APPs, por meio
do plantio de mudas.
Seguem exemplos dessas boas práticas nas
Usinas Associadas:
A Usina Ipê faz o mapeamento das áreas
protegidas e adota práticas agrícolas como manutenção
de um aceiro no limite do parque Aguapeí, não aplicação
de vinhaça na área de amortecimento do parque e
manejo adequado do solo para evitar a erosão. A usina
está recuperando as APPs dessa área com 36.800
mudas plantadas nessa safra. Nos limites das unidades
de conservação não ocorre queimada, sendo a colheita
realizada apenas de forma crua e mecanizada. A
empresa desenvolve programa junto a fornecedores
visando fomentar boas práticas agrícolas e a adesão aos
mesmos procedimentos que adota, além de programa
de educação ambiental. Desde 2004 já foram plantadas
mais de 190.000 mudas de espécies nativas em áreas
agrícolas sob gestão da usina. Além de desenvolver
programa de educação ambiental com ênfase na
proteção da fauna existente na unidade de conservação,
mantém parceria com a administração da unidade para
apoiar a brigada de incêndio em eventual combate a
fogo na área e em todo o seu entorno.
Nas usinas do grupo Virgolino de Oliveira, as
APPs estão georreferenciadas e demarcadas em todas
as áreas sob sua gestão. As unidades José Bonifácio
e Monções mantêm programas de monitoramento de
fauna e flora nos fragmentos florestais em sua área
de influência, realizado sistematicamente ao longo do
ano por profissionais especializados, com o objetivo de
fazer o diagnóstico da qualidade ambiental do entorno
do empreendimento. As informações são agrupadas
em relatórios semestrais, nos quais são relacionadas
medidas como definição de áreas prioritárias para
reflorestamento, cuidados com animais silvestres e
coleta de sementes em matrizes florestais.
A Usina São José da Estiva tem parcerias com a
Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte para recuperação de áreas degradadas,
em conjunto com a Diretoria Municipal de Educação.
Outras campanhas são desenvolvidas com a Associação
Flora Tietê, Polícia Ambiental e Sabesp. Os trabalhos
estão atualmente dirigidos para projetos de recuperação
de nascentes e de áreas degradadas para adensamento
de APPs e educação ambiental.
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• Biological pest control plans (borer, root froghopper);
• Formation of ecological corridors connecting isolated
fragments of woodland with the permanent protection
areas (APPs) by planting seedlings.
The following paragraphs describe some of the
best practices in place in Copersucar Associated Mills:
The Ipê mill maps its protected areas and adopts
agricultural practices such as the maintenance of a
buffer area around the boundary of the Aguapeí park,
non-application of vinasse in the buffer area, and
the employment of soil management techniques to
prevent erosion. The unit is recuperating the permanent
protection areas in this region, having planted 36,800
seedlings during this crop. No burning is allowed on the
boundaries of the protected areas, where the harvesting
of the raw sugarcane is mechanized. The company has
developed a program for its suppliers. This contains an
environmental education component and is aimed at
encouraging best agricultural practices and persuading
suppliers to adopt the company’s own procedures. Since
2004, more than 190,000 native species seedlings have
been planted in the agricultural areas managed by the
mill, with special emphasis on protecting the fauna in the
protected areas. The mill also partners with the protected
area administration, supporting the fire brigade in
fighting fires in the area and the surrounding region.
In the mills belonging to the Virgolino de Oliveira
group, all the permanent protection areas (APPs) are
georeferenced and demarcated. The José Bonifácio
and Monções units run flora and fauna monitoring
programs in the forest fragments. These are conducted
systematically throughout the year by specialized
professionals to diagnose the environmental quality of
the area surrounding the units. The information gathered
is presented in six-monthly reports that indicate priority
areas for reforestation, the care necessary for wild
animals in the region and the collection of seeds for
reforestation activities.
The São José da Estiva mill has a partnership
with the Environmental and Education departments
of the Novo Horizonte local government to recuperate
degraded areas. Other campaigns are conducted jointly
with the Associação Flora Tietê, the Environmental Police
and Sabesp. Work is currently underway on projects
to recuperate springs and degraded areas with a view
to reinforcing the permanent protection areas and
developing environmental education.
As part of the programs underway, the São Manoel
mill has concluded a 4,000 m2 nursery with a production

Transporte de cana-de-açúcar
Transporting sugarcane

A Usina São Manoel, como parte dos programas
em andamento, concluiu viveiro de mudas com 4.000
m2 e capacidade para a produção de 200.000 mudas/
ano. Está em fase de finalização a primeira etapa de
restauração das APPs, com o plantio de 58.333 mudas
em 35 hectares. A Usina Santa Maria, em parceria com a
Prefeitura local, também monitora projeto de viveiro de
mudas nativas. O Grupo Furlan, que tem um viveiro com
7.000 mudas nativas, reflorestou uma APP equivalente
a 176 hectares com o plantio de 333.000 unidades de
árvores nativas.
Ainda com o propósito de preservação ambiental,
a Usina Uberaba adota exclusivamente o controle
biológico como sistema de manejo de pragas e doenças,
dispensando a utilização de defensivos químicos.
O Grupo Pedra prossegue, nas Usinas da
Pedra e Ipê, com o Projeto de Adequação Ambiental,
desenvolvido em parceria com a Esalq – Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, que teve início em 2005
com o objetivo de restaurar as áreas de preservação
permanente das fazendas do grupo.
Um plano de aplicação de vinhaça permite à Zilor
realizar a operação sem impactar a biodiversidade. A
aplicação é feita a uma distância mínima de seis metros
das APPs e a 1.000 metros dos núcleos habitacionais.
Além disso, a aplicação da vinhaça em áreas protegidas
é feita por curvas de nível, o que evita o carreamento

capacity of 200,000 seedlings a year. The first stage of
the restoration of the permanent protection
areas is currently being finalized with the
planting of 58,333 seedlings in a 35 hectare area.The
Santa Maria mill is also monitoring a native seedling
nursery project in partnership with the local government.
The Furlan group, which has a nursery with
7,000 native seedlings, reforested a 176 hectare
permanent protection area, planting 333,000
native trees.
To further the cause of environmental
preservation, the Uberaba mill decided to adopt a
biological pest and disease control system, eliminating
the use of chemical crop defense products.
The Pedra group continues to execute its
Environmental Adaptation project at the Pedra and
Ipê mills, under development in partnership with the
agricultural school Esalq (Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz) since 2005. The project is aimed at
restoring the permanent protection areas on the
group’s farms.
Zilor developed a vinasse application plan that
allows it to undertake this operation without impacting
biodiversity. The application maintains a minimum
distance of six meters from permanent protection areas
and 1,000 meters from inhabited areas. Moreover, in
protected areas vinasse is applied in accordance with
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de efluentes para os corpos d´água. A Zilor monitora
a qualidade da água dos rios localizados nas áreas
de fertirrigação. Em parcerias com universidades
públicas, como USP e Unesp, mantém programas
com o objetivo de monitorar e preservar a fauna e a
flora nas áreas em que atua. Uma dessas ações é o
Programa de Adequação Ambiental em Propriedades
Agrícolas, que permite a conservação, o manejo e a
restauração de áreas de preservação permanente, além
de levantamentos da flora.
A unidade Quatá, da Zilor, também monitora a
fauna silvestre nas áreas agrícolas. Para a manutenção
das áreas de preservação permanente e outros espaços,
as unidades do grupo plantaram 125.698 mudas nativas
na safra 2009/2010.
A Usina Santa Lúcia desenvolveu projetos de
reflorestamento nas margens dos cursos d´água
com o plantio de mais de 4.600 mudas de espécies
diversas. Também promoveu a primeira Eco-Usina
Santa Lúcia, programa com palestras sobre educação
ambiental em três escolas próximas à usina, focando a
importância da conservação do solo, recomposição de
áreas de preservação e destinação de resíduos, entre
outros temas.
As Usinas Associadas trabalham junto aos
parceiros com o objetivo de adequá-los aos programas
ambientais que desenvolvem. Existem diferentes formas
de atuação, mas todas as usinas têm algum tipo de
ação de fomento à implementação e recuperação de
áreas protegidas. Esse trabalho abrange programas de
auditoria, reuniões periódicas para conscientização e
entrega de cartilhas de orientação ambiental.
Na Usina da Pedra, cinco parceiros já aderiram
ao Programa de Adequação Ambiental, que abrange
a produção de mudas nativas. Em relação às áreas de
fornecedores, a Usina Santa Adélia adota programa de
engajamento que estabelece a entrega, sob protocolo,
do Guia de Referência Ambiental, publicação que orienta
práticas para uma produção sustentável, incluindo as
áreas de proteção permanente. Esse trabalho junto aos
fornecedores é realizado em reuniões periódicas.

contour lines to prevent seepage of effluents to water
bodies. Zilor monitors the quality of the water in rivers
located in areas subject to fertirrigation. The company
also maintains partnerships with public universities such
as USP and Unesp aimed at monitoring and protecting
flora and fauna in the areas in which it operates.
One of these measures is the Farm Environmental
Adaptation Program which, in addition to promoting the
conservation, management and restoration of permanent
protection areas, undertakes inventories of local flora.
Zilor’s Quatá unit also monitors wild life in its
agricultural areas. To maintain its permanent protection
and other areas, the group planted a total of 125,698
native seedlings during the 2009/2010 crop.
The Santa Lúcia mill undertook reforestation
projects along the banks of water courses, planting more
than 4,600 seedlings of diverse tree species. It also
organized its first Eco-Usina Santa Lucia environmental
education program for three schools located near the
mill, offering talks on soil conservation, the reconstitution
of preservation areas, waste disposal and other subjects.
The Associated Mills undertake work in
conjunction with their suppliers and partners to align
them with their environmental programs. The mills adopt
varied approaches, but all of them seek to foment the
implementation and recuperation of protected areas. This
work encompasses audit programs, periodic meetings
to raise awareness and the distribution of handbooks
providing guidance on environmental management
techniques.
Five partners have already joined the
Environmental Adaptation Program organized by
the Pedra group, which also runs a native seedling
production program. With respect to suppliers’ areas, the
Santa Adélia mill runs an engagement program whereby
suppliers are obliged to acknowledge receipt of the mill’s
Environmental Reference Guide, which provides guidance
on sustainable production practices, encompassing care
of permanent protection areas. The work is monitored in
periodic meetings.
EN-18 U Energy and atmospheric

EN-18 U Energia e emissões atmosféricas
Entre as principais ações visando a redução
de emissões de gases e material particulado, está a
adesão voluntária das Usinas Associadas, localizadas
no Estado de São Paulo, ao Protocolo Agroambiental do
Setor Sucroalcooleiro, que estabelece, como uma das
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emissions
One of the main initiatives aimed at reducing
gas and particulate material emissions is the voluntary
adhesion of Associated Mills in the state of São Paulo to
the Sugar-Ethanol Sector Agro-environmental Protocol.
One of the main directives of this protocol is to bring

Vista aérea de Usina Associada
Aerial view of Associated Mill

principais diretivas técnicas, a antecipação do prazo
para a finalização das queimadas.
EN-3 U Outra característica importante do processo de
produção do açúcar e etanol é a cogeração, por meio da
qual todas as Usinas Associadas geram energia elétrica
a partir do bagaço de cana para seu próprio consumo,
evitando a aquisição de energia de concessionária.
Segundo dados levantados junto às Usinas Associadas,
em média 96% de toda a energia elétrica consumida é
proveniente da cogeração. Embora a geração de energia
seja maior que o consumo, no período de entressafra
há necessidade de aquisição de pequena quantidade de
energia de concessionária.
Na safra 2009/2010, foram gerados pelas
associadas aproximadamente 18,7 milhões de toneladas
de bagaço, grande parte utilizada para geração de
energia térmica e elétrica para consumo próprio e
comercialização do excedente.
Do grupo de Usinas Associadas contempladas
neste relato, 12 unidades estão habilitadas a
comercializar excedente de energia proveniente da
cogeração (Barra Grande, São José ZL, Quatá, São
José da Estiva, Pedra, Cocal I, Cocal II, Santa Adélia
Jaboticabal, Santa Adélia Pereira Barreto, Santo
Antônio, São Francisco e São Luiz). Na safra 2009/2010
foi comercializado aproximadamente um volume de
1.030 GWh, energia suficiente para o consumo anual

forward the deadline for the elimination of burning
raw sugarcane.
EN-3 U Another important feature of the sugar and
ethanol production process is co-generation, which
enables all the Associated Mills to generate electrical
energy from sugarcane bagasse for their own
consumption, eliminating the need to acquire it from
utilities. According to data from the Associated Mills,
on average 96% of the electricity consumed at the
mills comes from co-generation. Although generation
exceeds consumption, it is necessary for them to
acquire a certain amount of energy from utilities in the
period between crops.
During the 2009/2010 crop, Copersucar’s
Associated Mills generated approximately 18.7 million
metrics tons of bagasse, a large part of which was
used to generate thermal and electrical energy
for their own consumption, with the surplus being
commercialized.
Of the Associated Mills covered in this
report, 12 units are licensed to commercialize their
surplus energy (Barra Grande, São José ZL, Quatá,
São José da Estiva, Pedra, Cocal I, Cocal II, Santa
Adélia Jaboticabal, Santa Adélia Pereira Barreto,
Santo Antônio, São Francisco and São Luiz). In
the 2009/2010 crop, these mills commercialized
approximately 1,030 GWh, enough energy
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de uma cidade do porte de Ribeirão Preto (fonte: Plano
Decenal da Aneel – de 2006 a 2015).
A Zilor trabalha, desde 2001, com projetos
de MDL – Mecanismos de Desenvolvimento Limpo
– Créditos de Carbono pela Cogeração de Energia
Elétrica. Também as Usinas Santa Adélia, Pedra e
Santo Antônio têm projetos de créditos de carbono
registrados pela geração de energia elétrica com uso
de biomassa. A redução das emissões obtidas por
estas usinas soma um volume estimado de 790 mil
tCO2 equivalente, no período de creditação de sete
anos (fonte: Documentos de Concepção do Projeto das
Usinas, consultados no website da UNFCCC: http://cdm.
unfccc.int/index.html).
Outra iniciativa visando a redução de emissões
é adotada pela Usina São Luiz, que verifica a emissão
de gases por veículos automotores sob gestão da
usina e recolhe às oficinas, para ajustes, aqueles que
apresentam resultados fora do padrão. O Terminal
Açucareiro Copersucar faz trabalho similar, verificando
a emissão de fumaça dos veículos que operam na
descarga de açúcar e notificando os responsáveis no
caso de resultados fora do padrão.
Para o controle das emissões de gases de
caldeira das usinas, são coletadas sistematicamente
amostras por empresas especializadas, com o
acompanhamento da Cetesb – Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo, para análise de NOx e
material particulado. Os resultados devem atender à
resolução 382 do CONAMA – Conselho Nacional do
Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, de
26 de dezembro de 2006, conforme diretiva técnica
do Protocolo Agroambiental. Para que os padrões de
qualidade do ar sejam atingidos, as Usinas Associadas
adotam tecnologias de lavagem de gases, em circuito
fechado, que retêm as partículas e tornam solúveis
alguns gases que iriam para a atmosfera.
EN-4 C Com relação à Copersucar, foram consumidos
12 GWh, integralmente adquiridos de concessionária,
dos quais 96% referentes às operações do Terminal
Açucareiro Copersucar. Especialmente no terminal,
o monitoramento constante desse consumo é parte
integrante dos objetivos e metas da certificação ISO
14001, sendo estabelecida uma meta fixa de 2% de
redução a cada safra em relação à safra anterior. Na
safra 2009/2010, a meta foi integralmente alcançada.
Os funcionários próprios e terceiros passam por
integração e participam de palestras para colaborar e
se comprometer com a redução de consumo. O terminal
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to meet the annual requirements of a city the size of
Ribeirão Preto (source: Aneel Ten-year plan – from
2006 to 2015).
Since 2001, Zilor has been working with CDM
– Clean Development Mechanism – carbon credits for
electricity co-generation. The Santa Adélia, Pedra and
Santo Antônio mills also have carbon credit projects
for biomass-based electricity generation. The emission
reductions obtained by these mills total an estimated
790 thousand tCO2 equivalent during the seven years
crediting period (source: Mill Planning documents
consulted on the UNFCCC website: http://cdm.unfccc.
int/index.html).
Another measure aimed at reducing emissions
is in place at the São Luiz mill, which checks the gas
emissions from the vehicles in operation at the mill,
sending any presenting non-conformances for
tuning and repair. A similar operation is undertaken at
the Copersucar Sugar Terminal to verify
exhaust emissions from the vehicles discharging
sugar at the terminal. In this case, the
vehicle owners are informed of any non-conforming
results.
To control boiler gas emissions at the mills,
specialized companies are contracted to
undertake the systematic collection of samples to
analyze NOx and particulate material emissions,
monitored by the São Paulo environmental authority
Cetesb. According to the Agro-environmental Protocol,
emissions should be in compliance with ruling 382,
dated December 26th, 2006, issued by CONAMA,
the National Environment Council, subordinated to the
Ministry of the Environment. To achieve the
required air quality standards, the mills use closed
circuit gas scrubbing technologies that retain
the particles and make some potential
emissions soluble.
EN-4 C Copersucar itself consumed 12 GWh, all of
which was acquired from utilities. Ninety-six
percent of Copersucar’s electricity consumption
was accounted for by the Copersucar Sugar
Terminal. At the terminal, consumption is
monitored constantly as part of the company’s
ISO 14001 certification targets. An ongoing 2%
reduction target has been fixed in relation to the
previous crop; this target was met in full in the
2009/2010 crop. Copersucar employees and thirdparty workers are trained and required to help
reduce consumption. Equipment is also subject to

Estocagem de bagaço
Bagasse deposit

também submete equipamentos a inspeções e medições
para avaliação de consumo de energia e adota ações
para reduzir gastos acima da média.
EN-3 C Todos os veículos da equipe de vendas e dos
gestores da Copersucar são flex fuel, com consumo
de 130 m3 de etanol no período. O Terminal Açucareiro
Copersucar consumiu 103 m3 de diesel para a operação
das pás carregadeiras e tratores e 27.250 m3 de GLP
– Gás Liquefeito de Petróleo, para as empilhadeiras. A
empresa faz manutenções periódicas nas empilhadeiras
e realiza check list para identificar e solucionar
problemas técnicos ou vazamentos, com o objetivo de
reduzir o consumo de GLP.

periodic inspections and measurement to check
energy consumption, and any above average energy
expenditure is promptly rectified.
EN-3 C All the vehicles used by company sales staff
and managers are powered exclusively by flexible
fuel engines; they consumed 130 m3 of ethanol during
the period under evaluation. The Copersucar Sugar
Terminal backhoes consumed 103 m3 of diesel fuel
and the forklift trucks, 27.250 m3 of LPG – Liquefied
Petroleum Gas. The company carries out periodic
maintenance on the forklifts and uses a checklist to
identify and solve technical problems or leaks, the
objective being to reduce LPG consumption.

Gestão de resíduos

Waste management

A coleta, segregação e destinação de resíduos são
práticas adotadas na Copersucar e nas Usinas Associadas
como componente da gestão da sustentabilidade. O
reaproveitamento de materiais inservíveis ou resíduos
do processo industrial, como matéria-prima para outras
aplicações, aumenta o ciclo de vida desses materiais,
reduzindo o uso de recursos naturais.
A Copersucar e o Terminal Açucareiro adotam
a prática de reciclagem de resíduos: papéis, plástico,
lâmpadas, pilhas e baterias, óleo lubrificante usado e
sucata metálica.

Copersucar and the Associated Mills
adopt the collection, sorting and disposal of waste
as an integral component of sustainability
management. The reutilization of used materials
or industrial residues as raw material for other
applications extends the life cycle of these
materials, reducing the consumption of
natural resources.
Copersucar and the Sugar Terminal recycle
paper, plastic, light bulbs, batteries, used lubricating
oil and scrap metal.
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No escritório da Copersucar, foi realizado na safra
2009/2010 o primeiro inventário de consumo de materiais.
Embora não haja dados para comparação com outros
períodos, está estabelecida, para a próxima safra, meta
de redução de 2% de consumo de papel sulfite (25% do
consumo de papel nessa safra) e tinta para impressoras.
No Terminal Açucareiro Copersucar, os
levantamentos são feitos desde a safra 2003/2004,
sendo dada destinação adequada a todos os resíduos
gerados, conforme legislação e normas aplicáveis.

The first material consumption inventory was
carried out in the Copersucar office in the 2009/2010 crop.
Although there are no data enabling a comparison with
previous years, a 2% reduction target has been established
for printing paper (25% of the paper consumption during
this crop) and ink for printers for the next crop.
At the Copersucar Sugar Terminal, inventories
have been conducted since the 2003/2004 crop, and
all waste is disposed of in compliance with applicable
legislation and regulations.

EN-22 C Resíduos gerados nas atividades do Terminal Açucareiro e da Copersucar
EN-22 C Waste generated by Copersucar and Sugar Terminal activities

Unidade
Unit

Terminal
Açucareiro
Sugar Terminal

Copersucar
Escritório
Copersucar
Office

Classificação
NBR 10004
NBR 10004
Classification

Destinação
Destination

Óleo lubrificante usado
Used lubricating oil

L
liters

3.000
3,000

–

Classe 1
Class 1

Rerrefinamento em empresa credenciada
Re-refining by accredited company

Açúcar contaminado com óleo (*)
Oil contaminated sugar (*)

t
tons

23,3
23.3

–

Classe 1
Class 1

Aterro sanitário Classe II
Class II landfill

Resíduos oleosos contaminados
Contaminated greasy residues

t
tons

8,8
8.8

–

Classe 1
Class 1

Coprocessamento
Co-processing

Sucata metálica
Scrap metal

t
tons

1,6
1.6

–

Classe 2
Class 2

Reciclagem
Recycling

Plástico
Plastic

t
tons

3,2
3.2

3,6
3.6

Classe 2
Class 2

Reciclagem
Recycling

Papel
Paper

t
tons

3,2
3.2

48
48

Classe 2
Class 2

Reciclagem
Recycling

Pilhas e baterias
Batteries

Unidade
Unit

185
185

540
540

Classe 1
Class 1

Logística reversa
Reverse logistics

Lâmpadas fluorescentes
Fluorescent bulbs

Unidade
Unit

835
835

600
600

Classe 1
Class 1

Tratamento e reciclagem
Treatment and recycling

Toner / Cartuchos (**)
Toner / Cartridges (**)

Unidade
Unit

186
186

108
108

Classe 1
Class 1

Reciclagem
Recycling

Resíduos gerados
Waste generated

(*) Açúcar misturado com óleo durante o descarregamento / (*) Sugar mixed with oil during unloading
(**) As unidades de toner/cartuchos variam em tamanho e volume de tinta / (**) The toner/cartridge units vary in size and volume of ink

EN-2 U As Usinas Associadas têm programa de gestão
de resíduos, para reaproveitamento e destinação
adequada de todos os resíduos gerados nos diferentes
processos, administrativos ou produtivos.
Os resíduos gerados especificamente na fabricação
do açúcar e etanol, como a torta de filtro e a vinhaça, são
aplicados diretamente na adubação da lavoura de cana,
como substitutos de fertilizantes minerais. O bagaço de
cana é utilizado na geração de energia térmica, elétrica e
eventual comercialização do excedente.
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EN-2 U The Associated Mills have waste management
programs to ensure the reuse and adequate disposal
of all the waste generated in both administration and
production processes.
The residues generated specifically in the
production of sugar and ethanol, such as filter cake and
vinasse, are used to fertilize the sugarcane, substituting
mineral fertilizers. The sugarcane bagasse is used to
generate thermal and electric energy for the mills, with
any surplus being commercialized.

EN-22 U Quantidade de resíduos gerados nas Usinas Associadas
EN-22 U Quantity of waste generated in the Associated Mills
Resíduos gerados
Waste generated

Unidade
Unit

Quantidade
Quantity

Classificação NBR 10004
NBR 10004 classification

Destinação
Destination

Torta de Filtro
Filter Cake

t
tons

2.630.000
2,630,000

Classe 2
Class 2

Adubação
Fertilization

Vinhaça
Vinasse

m3
m3

41.200.000
41,200,000

Classe 2
Class 2

Fertirrigação
Fertirrigation

Bagaço
Bagasse

t
tons

18.700.000
18,700,000

Classe 2
Class 2

Queima na caldeira / venda
Boiler fuel / sale

Fonte: Dados das Usinas Associadas Copersucar / Source: Copersucar Associated Mills

A torta e a vinhaça adicionam nutrientes ao solo,
o que favorece a produtividade da cana, a melhoria
da qualidade do solo, com elevação da umidade, e o
aumento de sua resistência à erosão, além de evitar o
uso de fertilizantes de origem não renovável.

The filter cake and vinasse provide nutrients
for the soil, boosting productivity in the sugarcane
plantations and improving soil quality by increasing
humidity and resistance to erosion, as well as eliminating
the need for fertilizers of non-renewable origin.

Total de nutrientes reaproveitados no solo
Total nutrients reutilized in the soil

Fósforo
Phosphorus

Potássio
Potassium

Resíduos gerados
Waste generated

Concentração (%)
Concentration (%)

Quantidade (t)
Quantity (tons)

Concentração (%)
Concentration (%)

Quantidade (t)
Quantity (tons)

Torta de Filtro
Filter Cake

1,94
1.94

51.000
51,000

0,39
0.39

10.000
10,000

Vinhaça
Vinasse

–

–

0,05
0.05

21.000
21,000

Total de nutrientes reaproveitados no solo (t)
Total nutrients reutilized in the soil (tons)

–

51.000
51,000

–

31.000
31,000

Água

Water

A água é um recurso natural essencial para
a sobrevivência de todas as espécies. Com esta
consciência, a Copersucar apoia as iniciativas
tecnológicas e funcionais das Usinas Associadas para
redução do consumo e tratamento adequado das águas
provenientes de diferentes origens.

Water is a natural resource that is essential
for the survival of all species. Fully aware of its
importance, Copersucar supports its Associated Mills’
technological and functional initiatives to
reduce consumption and treat water from
different origins.
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Grande parte da água captada nas usinas
destina-se ao processo industrial, uma vez que a
cultura da cana no Centro-Sul não requer irrigação.
As Usinas Associadas há muito investem no
monitoramento do consumo e no fechamento de
circuitos na fábrica.
Como exemplo desta prática, a Usina da
Pedra possui circuito totalmente fechado de água
na fábrica de açúcar e etanol, sendo que são
repostas apenas as perdas por evaporação. As
Usinas Batatais e Lins obtêm excelente desempenho
na relação água consumida por tonelada de cana
processada, resultado da eliminação da lavagem
da cana e adoção de sistemas de circuito fechado
em diferentes pontos do processo de fabricação de
açúcar e etanol. As Usinas Catanduva, José Bonifácio
e Monções também são exemplos de baixo consumo
de água por tonelada de cana, devido ao fechamento
de sistemas de refrigeração, reuso e aproveitamento
máximo dos condensados nessas unidades.
A Usina Santa Maria ficou entre as melhores
colocadas no 5º Prêmio Fiesp de Conservação
e Reuso de água, com projeto de reutilização de
água no processo de fabricação de açúcar, o qual
proporcionou redução na captação de água de 2.800
m3 por hora.
A Usina São Manoel está instalando estação de
tratamento de águas residuárias e esgoto doméstico
por processo anaeróbio, com tratamento primário e
secundário. A partida está prevista para o segundo
semestre de 2010. O efluente tratado será utilizado
como água de reposição no sistema de resfriamento
de aspersores, com o objetivo de manter o programa
de redução de captação de água. O lodo será
aplicado com a vinhaça na fertirrigação da lavoura.
Os gases gerados (metano) serão queimados de
forma controlada em flare.
EN-8 C Com relação à Copersucar, na safra
2009/2010 foram consumidos 25.250 m3 de água
provenientes da concessionária. Desse total, 85%
referem-se ao consumo do Terminal Açucareiro.
Como parte do programa de gerenciamento de
consumo, foi estabelecida uma meta fixa de redução
de 2% do gasto de água a cada safra, sempre em
relação à safra anterior. A meta foi integralmente
atingida na safra 2009/2010, resultado de ações
como aumento dos procedimentos de limpeza a
seco nos armazéns e campanhas internas para uso
racional da água.
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A large part of the water used in the mills is for
the industrial process, since sugarcane cultivation in
the South Central region does not require irrigation.
The Associated Mills have historically invested
heavily in monitoring consumption and closing water
circuits in their plants.
As an example, the Pedra mill has a
completely closed water circuit in the sugar and
ethanol plant; the only water replacement necessary
is for losses from evaporation. The Batatais and Lins
mills also have excellent rates of water consumption
per ton of sugarcane processed, resulting from the
elimination of the washing of sugarcane and the
adoption of closed circuits at different stages of
the sugar and ethanol production process.
The Catanduva, José Bonifácio and Monções
mills also provide good examples of low water
consumption per ton of sugarcane, due to
the closure of water refrigeration systems
and maximized reutilization of condensates at
the units.
The Santa Maria mill achieved a high position
in the 5th Fiesp Water Consumption and Reutilization
Award for its water reutilization project in the sugar
manufacturing process, which resulted in a 2,800 m3
reduction in water make up per hour.
The São Manoel mill is installing an anaerobic
residual water and domestic sewage treatment plant
for primary and secondary treatment. This system is
scheduled to come into operation in the second half
of 2010. The treated effluent will be used
in the cooling system, as part of the plant’s
program to reduce water make up. The sludge will be
used with the vinasse for fertirrigation
on the plantation. The methane gas
generated will be subjected to controlled flare
burn off.
EN-8 C During the 2009/2010 crop, Copersucar
itself consumed 25,250 m3 of water
supplied exclusively by utilities. From this total,
85% was accounted for by the Sugar
Terminal. It has a water consumption
management program with a year on year reduction
target of 2%. This target was met in full in the
2009/2010 crop, the result of
measures such as increased use of dry cleaning
procedures in the warehouses
and internal campaigns to promote rational
water use.

EN-23 U/C Derramamentos

EN-23 U/C Spillages

Na Copersucar, o acompanhamento de incidentes
ocorridos no transporte de açúcar e etanol é parte
integrante da gestão logística. Ao longo da safra
2009/2010, não houve registro de derramamentos
significativos de produto com impacto ao meio ambiente.
A Copersucar tem ações preventivas para evitar
ocorrências, como:
• Adoção de checklist rigoroso dos veículos, nas usinas,
visando evitar o carregamento de produto em veículo
que não apresente condições adequadas de qualidade e
segurança para o transporte;
• Verificação da habilitação do motorista para o transporte
de produtos perigosos e de suas condições físicas para a
execução do trabalho;
• Seleção criteriosa de prestadores de serviço de
transporte, com escolha de empresas conscientes da
responsabilidade social e ambiental de sua gestão
e detentoras de certificado do SASSMAQ – Sistema
de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e
Qualidade, ou em processo de obtenção;
• Seleção de empresas de transporte com frota própria
rastreada por satélite.
A Copersucar tem contrato com empresa
especializada em transporte de produtos perigosos, que atua
imediatamente para evitar que qualquer tipo de incidente
cause comprometimento do meio ambiente. Para tanto,
adicionalmente aos regulamentos e leis vigentes, estabelece
procedimentos para atuação em cada situação. A empresa
também assessora a Copersucar na adoção das melhores
práticas em operações de transporte dos produtos.
As transportadoras contratadas pela Copersucar
também mantêm contrato com empresas especializadas e as
aciona em situações com impacto potencial ao meio ambiente.
Entre as Usinas Associadas não houve informativo de
ocorrência de derramamentos significativos que pudessem
provocar algum tipo de impacto ao meio ambiente. A maior
parte das usinas observa, como procedimento a ser atendido
em caso de derramamento, as instruções contidas no
PASE – Plano de Ação em Situação de Emergência, além do
treinamento de funcionários.

At Copersucar, monitoring incidents in the
transportation of sugar and ethanol is an integral part
of logistics management. During the 2009/2010 crop,
there were no significant product spillages causing
environmental impacts.
Copersucar adopts a series of preventive
measures to avoid accidents, including:
• At the mills, vehicles are subjected to a rigorous
checklist of safety items. Trucks that do not pass the
inspection are not loaded;
• Checks on drivers to ensure they are licensed to
carry hazardous products and that they are apt for
work;
• Rigorous selection process for transport providers,
taking into account socially and environmentally
responsible management practice. Companies must
have or must be in the process of applying for
Brazilian SASSMAQ safety, health, environment and
quality certification;
• Selection of transport providers owning their own
fleet with satellite tracking capability.
Copersucar has a contract with a company
specialized in the transportation of hazardous
products. This company is activated whenever there
is any kind of incident with the potential to cause
environmental damage. In addition to requiring
compliance with all laws and regulations,
the company stipulates specific procedures for
each type of situation. This company also provides
Copersucar with guidance on product transportation
best practices.
The transport providers contracted by
Copersucar also maintain contracts with specialized
companies that are activated whenever there is a
potential environmental impact.
There were no reports of significant spillages
with a potential environmental impact from the
Associated Mills. Most of the mills use the standard
Brazilian emergency action plan procedures - PASE – to
handle spillages and to train employees.

EN-28 C

Multas e sanções

Na safra 2009/2010 não é conhecido nenhum registro
de multas ou sanções não monetárias resultantes de não
conformidades com leis e regulamentos ambientais nas
atividades da Copersucar e do Terminal Açucareiro Copersucar.

EN-28 C

Fines and sanctions

During the 2009/2010 crop there were no recorded
cases of fines or non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations
related to Copersucar and the Copersucar Sugar Terminal.
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O investimento social é
instrumento para transformação
e crescimento das pessoas.
Social investment is an instrument for driving personal
transformation and growth.

Grupo de dança – Programa social de Usina Associada
Dance group – Associated Mill social program

A empresa adota iniciativas para o desenvolvimento de seu público interno e
incentiva as práticas de responsabilidade social entre as Usinas Associadas.
The company promotes initiatives to develop its employees and encourages the Associated Mills
to adopt socially responsible practices.

Responsabilidade social
Social responsibility

A Copersucar valoriza as relações de longo prazo
com seus públicos de relacionamento, com base no
respeito, na transparência e ética. A empresa investe na
capacitação de seus profissionais e no desenvolvimento
de novos talentos para fortalecer competências
organizacionais, aprimorar a gestão e atingir os
resultados estabelecidos na estratégia de negócio.
Comprometida com o crescimento sustentável, a
empresa adota iniciativas para melhorar a qualidade de
vida dos seus funcionários e incentivar as práticas de
responsabilidade social entre as Usinas Associadas.
A Copersucar entende que o desenvolvimento
sustentável é um desafio global para assegurar o
bem-estar das atuais e das futuras gerações. Por isso,
acredita numa nova forma de gestão das empresas,
que reduza os impactos socioambientais dos negócios
e aproveite as oportunidades de geração de valor que a
sustentabilidade oferece.
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Copersucar values long-term relationships with its
stakeholders, based on respect, transparency and ethical
behavior. The company invests in preparing its resources
and in developing new talents to strengthen its
organizational competencies, to improve management
practice and to achieve the targets established in its
business strategy.
Fully committed to sustainable growth, the
company adopts a series of initiatives to improve the
quality of life of its employees and to foster social
responsibility among its Associated Mills.
It is Copersucar’s understanding that sustainable
development is a global challenge to ensure the wellbeing of current and future generations. For this
reason, the company believes that businesses need to
adopt new management approaches that reduce socioenvironmental impacts and harness the value generation
opportunities offered by sustainability.

Gestão de pessoas

People management

LA-1 C A Copersucar encerrou a safra 2009/2010 com
474 funcionários lotados em sua sede (São Paulo), no
Terminal Açucareiro Copersucar (no porto de Santos)
e no escritório de Roterdã (Holanda). A Copersucar e o
Terminal Açucareiro empregam seus funcionários por
meio de contrato por prazo indeterminado. O contrato
temporário é usado eventualmente, por ocasião de
acréscimo extraordinário de trabalho, cobertura de
férias ou licenças que não ultrapassem 90 dias de
vigência. Em caso de necessidade, pode ser prorrogado
conforme a legislação. A empresa reconhece e respeita
as leis trabalhistas dos países onde atua, incluindo a
liberdade de associação junto a entidades de classe,
entidades sindicais, associações e organizações
legalmente constituídas.
Suas práticas de seleção, promoção, transferência
e desenvolvimento de pessoas respeitam a diversidade e
repudiam a discriminação por idade, sexo, raça, credo e
necessidades especiais.
A distribuição dos funcionários (operacionais e
administrativos) por faixa etária está demonstrada no
gráfico abaixo.

LA-1 C Copersucar ended the 2009/2010 crop with
a total of 474 employees at its São Paulo office, the
Copersucar Sugar Terminal in the port of Santos
and its office in Rotterdam, in The Netherlands.
Copersucar and Sugar Terminal employees have an
indeterminate term work contract.
Temporary contracts of no longer than 90 days are
used on an isolated basis to cover peaks in work
load, employee vacations or periods of leave. When
necessary, these may be prolonged as permitted by
law. The company complies with the labor laws in
the countries in which it operates. It fully respects
employees’ right to freedom of association to
workers’ councils, unions and other legally constituted
organizations.
The company’s selection, promotion, transfer
and development practices respect diversity and
repudiate any form of discrimination by age, gender,
race, creed or special need.
The breakdown of employees (operational and
administrative) by age group is presented in the
chart below.

Distribuição da população total por faixa etária
Total workforce - breakdown by age group

Distribuição da população total por sexo
Total workforce - breakdown by gender

13%
25%

62%

Abaixo de 30 / Under 30
Entre 30 e 50 / 30-50
Acima de 50 / Over 50

Considerando-se o quadro total de funcionários,
a distribuição por sexo ainda demonstra maior
composição masculina. No entanto, no último ano,
houve aumento na contratação de mulheres no quadro
administrativo, inclusive para cargos de liderança.

15%

Mulheres / Women

85%

Homens / Men

Men are still in the majority in the overall
work force. In the last year, however, there was
an increase in the number of women in the
administrative area and in leadership
positions.
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Distribuição da população administrativa
por sexo
Administrative employees breakdown by gender

34%

Mulheres / Women

Distribuição da população total em cargos
de chefia, por sexo
Supervisory/management employees –
breakdown by gender

66%

9%

Homens / Men

91%

Mulheres / Women

LA-2 C Em relação à rotatividade, oscilações de
mercado implicaram adequação de quadro e perfil
profissional, justificando os números do
quadro abaixo.

Homens / Men

LA-2 C In terms of employee turnover, market
oscillations demanded adjustments to the workforce
and to the company’s professional profile, explaining the
numbers in the table below.

Rotatividade de pessoal, por sexo e faixa etária
Employee turnover, by gender and age group
Masculino
Men

Feminino
Women

Total
Total

Região
Region

Faixa etária
Age Group

Ativos
Active

Desligados
Left company

%
%

Ativos
Active

Desligados
Left company

%
%

Ativos
Active

Desligados
Left company

%
%

Terminal
Açucareiro
Sugar Terminal

Abaixo de 30
Under 30
Entre 30 e 50
30 – 50
Acima de 50
Over 50

87
87
178
178
21
21

24
24
34
34
0
0

27,59
27.59
19,10
19.10
–
–

3
3
4
4
1
1

0
0
1
1
0
0

–
–
25,00
25.00
–
–

90
90
182
182
22
22

24
24
35
35
0
0

26,67
26.67
19,23
19.23
–
–

Escritório
Office

Abaixo de 30
Under 30
Entre 30 e 50
30 – 50
Acima de 50
Over 50

18
18
70
70
31
31

1
1
5
5
3
3

5,56
5.56
7,14
7.14
9,68
9.68

11
11
43
43
7
7

4
4
3
3
1
1

36,36
36.36
6,98
6.98
14,29
14.29

29
29
113
113
38
38

5
5
8
8
4
4

17,24
17.24
7,08
7.08
10,53
10.53

405
405

67
67

16,54
16.54

69
69

9
9

13,04
13.04

474
474

76
76

16,03
16.03

Total
Total

LA-1 U Nas Usinas Associadas, a média do
número de funcionários na safra 2009/2010 foi de
aproximadamente 48.000 funcionários diretos.
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LA-1 U In the Associated Mills, the average number
of direct employees during the 2009/2010 crop was
approximately 48,000.

Distribuição dos funcionários diretos das Usinas Associadas
Breakdown of direct employees at Associated Mills
Município da usina e vizinhos
Municipal district of the mill and neighboring districts

Outras regiões
Other regions

Contrato por prazo indeterminado
Indeterminate term contract

85%

2%

Contrato por prazo determinado (safristas)
Fixed term contract (crop workers)

12%

1%

Os trabalhadores das Usinas Associadas,
em sua grande maioria, são contratados por prazo
indeterminado. Os safristas, funcionários contratados
exclusivamente para o período de produção das usinas,
representam 13% dos trabalhadores das usinas.
Com relação à sazonalidade nas Usinas Associadas,
observa-se, conforme gráfico abaixo, redução de empregos
no período da entressafra, mais especificamente entre os
meses de dezembro a fevereiro. Contudo, a recuperação
ocorre gradativamente até o início da nova safra.

The great majority of workers at the Associated
Mills are hired on indeterminate term contracts. The crop
workers, employees contracted exclusively for the period
in which the mills are producing, account for 13% of the
mill workers.
With respect to the seasonality of work in the
Associated Mills, a reduction in employment may be noted in
the chart below. This occurs between crops, more specifically
between December and February. There is a gradual
recuperation, however, up until the beginning of the new crop.

Nº de trabalhadores – Usinas Associadas
Nº of workers – Associated Mills

Total de funcionários das Usinas Associadas ao longo da safra 2009/2010
Total employees in the Associated Mills throughout the 2009/2010 crop

60.000

50.000

40.000

˜
˜

0

ai/09
abr/09 m

jun/09

jul/09

set/09
ago/09

A maioria das Usinas Associadas é signatária do
“Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições
de Trabalho na Cana-de-Açúcar”, protocolo voluntário
construído em conjunto por representantes do governo,
dos trabalhadores e dos produtores. Trata-se de iniciativa
recente, de junho de 2009, estabelecendo um conjunto de
melhores práticas que extrapolam as exigências legais, em
aspectos como saúde e segurança do trabalhador, contrato
de trabalho, alojamentos, transparência na aferição da
produção, trabalho infantil e forçado, entre outros.

out/09

z/09
nov/09 de

jan/10

fev/10

mar/10

The majority of the Associated Mills are
signatories of the “National Commitment to Improve
Working Conditions in Sugarcane”, a voluntary protocol
drawn up jointly by government representatives,
workers and producers. This initiative dates from June
2009 and establishes a set of best practices that go
beyond legal requirements, encompassing worker
health and safety, contracts, lodgings, transparency in
production measurement, and child and forced labor,
among other aspects.
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Remuneração

Remuneration

A Copersucar implantou na safra 2009/2010 um
novo modelo de remuneração variável, alinhando-a
aos indicadores e metas da empresa e das áreas, de
forma a envolver os funcionários com os resultados e
reconhecer o desempenho da contribuição de cada um
para a rentabilidade e o crescimento sustentável do
negócio. O programa de remuneração beneficia todos os
funcionários.
LA-12 C Na safra 2010/2011 está em implementação o
Programa de Gestão de Desempenho, mais um passo
no processo de gestão de pessoas, alinhado com o
programa de remuneração variável implantado na safra
2009/2010. Noventa e cinco por cento dos funcionários
administrativos já foram capacitados para aplicação do
Programa de Gestão de Desempenho, a partir de março
de 2010.
Na Copersucar, não há discriminação com relação
a salário praticado entre homens e mulheres, conforme
demonstrado na tabela a seguir.

During the 2009/2010 crop, Copersucar
implanted a new variable remuneration model aligned
with company and area indicators and targets. This
is aimed at engaging employees in the company’s
results and recognizing individual contributions to the
profitability and sustainable growth of the business.
The remuneration program benefits all company
employees.
LA-12 C In the 2010/2011 crop, the company is implanting
its Performance Management Program, another step
forward in the people management process, and fully
aligned with the variable remuneration model implanted
in the 2009/2010 crop. As of March, 2010, ninety-five
percent of Copersucar’s administrative employees
had been prepared to participate in the Performance
Management Program.
At Copersucar there is no gender discrimination
with respect to salary levels, as shown in the table
below.

LA-14 C Relação entre a média salarial dos homens e a média salarial das mulheres
LA-14 C Ratio between average salary for men and average salary for women
Cargos
Jobs

Proporção de salário base: média salarial dos homens / média salarial das mulheres
Proportion of base salary: average men’s salary / average women’s salary

Auxiliar administrativo / Administrative assistant

0,93 / 0.93

Secretária / Secretary

não há população masculina / no men

Analista / Analyst

1,09 / 1.09

Analista especializado / Specialized analyst

0,85 / 0.85

Especialista / Specialist

0,94 / 0.94

Coordenador / Coordinator

não há população feminina / no women

Gerente / Manager

0,99 / 0.99

Diretor / Director

não há população feminina / no women

EC-5 U/C A menor remuneração na Copersucar
corresponde a 190% do salário mínimo nacional. Nas
Usinas Associadas, em média, a menor remuneração
refere-se ao trabalhador rural e corresponde a
aproximadamente 120% do salário mínimo nacional.
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EC-5 U/C The lowest remuneration at Copersucar
corresponds to 190% of the national minimum salary.
At the Associated Mills, the lowest remuneration is for
agricultural laborers and corresponds to approximately
120% of the minimum salary.

Programa de trainees
Trainee Program

Retenção e desenvolvimento de
pessoas

Retaining and developing
people

O investimento em desenvolvimento,
qualificação e capacitação dos funcionários é uma
estratégia adotada pela Copersucar para atração
e retenção de talentos, dentro dos objetivos de
aprimorar a gestão e as operações e alcançar os
resultados esperados para o negócio.
Para garantir o constante aprimoramento
de suas equipes e dar suporte à estratégia de
crescimento da empresa, a Copersucar mantém
política de subsídios para capacitação em cursos
de pós-graduação lato e stricto sensu e cursos de
idiomas, além do custeio integral de programas de
atualização e aperfeiçoamento. Programas para
desenvolvimento de equipes e de lideranças foram
ministrados durante todo o ano safra.
LA-10 C Nessa safra, a média de horas de treinamento
foi de 86 h para cargos de gestão, 45 h para os
demais funcionários administrativos e 6 h para
funcionários operacionais.
LA-11 C Do total de funcionários administrativos:
• 78% participaram de programas de capacitação
e eventos corporativos, tais como encontros de
liderança, sensibilização para sustentabilidade,
gestão de competências, entre outros;

It is Copersucar strategy to invest in
developing, qualifying and training its employees as a
means of attracting and retaining talents.
This is an integral part of its objective to continuously
improve management and operations and
achieve the results expected for the
business.
To ensure the ongoing qualification of its
teams and support the company’s growth strategy,
Copersucar pays for courses for employees and
subsidizes specialized postgraduate and master’s and
doctoral programs, as well as language courses.
A series of leadership and team development
programs were undertaken throughout the
crop year.
LA-10 C During this year, managers received an
average of 86 hours training, administrative staff an
average of 45 hours, and operational employees, an
average of 6 hours.
LA-11 C Of the total number of administrative employees:
• 78% participated in training programs and
corporate events, such as leadership meetings,
sustainability awareness, management by
competencies, among others;
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• 5% cursaram ou estão cursando graduação ou
pós-graduação, com subsídio da empresa;
• 7% participaram de eventos ministrados por
instrutores internos (técnicas de negociação e
aspectos técnicos sobre açúcar) e de cursos de
atualização profissional;
• 19% estão cursando idiomas, com subsídio da
empresa.
A Copersucar mantém programa de trainees
para identificar e desenvolver talentos com
potencial de liderança, em médio e longo prazos.
O programa, com duração de 18 meses, é
monitorado constantemente pelos gestores
das áreas envolvidas e por Recursos
Humanos. Nesta safra foram contratados sete
trainees.
LA-11 U As Usinas Associadas também mantêm
programas para o ingresso de jovens profissionais
no mercado de trabalho – Programas Jovem
Aprendiz e de trainees –, desenvolvendo
competências técnicas e comportamentais
de universitários, técnicos recém-formados e
estagiários, de forma planejada e sistematizada,
para exercerem atividades em diversos níveis da
organização.
Como exemplo dessa prática, a Usina Santo
Antônio participa, desde 2003, do programa Meu
Primeiro Emprego, desenvolvido em parceira com
o governo municipal, com o objetivo de oferecer
estágio a estudantes de 16 a 21 anos que estão
regularmente matriculados no ensino médio ou
profissionalizante e no ensino superior. A usina
oferece vagas de estágio aos alunos, possibilitando
oportunidade de aprendizagem e crescimento
profissional. Também são ministradas palestras
no período de férias escolares com o objetivo de
proporcionar aos jovens noções de cidadania
e ética.
Nas Usinas Associadas, a redução dos
postos de trabalho resultante da mecanização
da colheita, exigida por lei, é objeto de várias
ações de requalificação profissional. Por meio do
Projeto RenovAção, conduzido pela Unica,
as usinas encaminham profissionais do corte
de cana para cursos de formação em solda,
de eletricista e mecânico de colhedoras,
de forma a capacitá-los para o mercado de
trabalho após o encerramento da atividade de
corte manual.
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• 5% have taken or are taking graduate or
postgraduate courses subsidized by the
company;
• 7% took part in events taught by internal
instructors (negotiation techniques and technical
aspects of sugar) and in other work-related
courses;
• 19% are on language study programs subsidized
by the company.
Copersucar also administers a trainee program
aimed at identifying and developing talents with
leadership potential in the medium and long term.
The 18-month program is monitored on an ongoing
basis by the areas involved and by the Human
Resources area. Seven trainees were contracted
during this crop.
LA-11 U The Associated Mills also run programs to
prepare youngsters for the labor market,
known as Young Apprentice programs, and trainee
programs. These are systematic programs
designed to develop the technical and
behavioral competencies of university
students, technicians and interns in order
that they may exercise a range of
functions at diverse levels in the
organization.
For example, since 2003 the Santo Antônio
mill has been part of the My First Job program,
developed in partnership with the local
government to provide internships for
students aged between 16 and 21 enrolled in
secondary schools, higher education or vocational
courses. The mill offers the students
internships which represent an opportunity for
learning and professional growth.
The program includes a series of lectures
on ethics and citizenship for the students during
school vacations.
The reduction in the number of jobs available
as a result of the mechanization of
harvesting, now a legal requirement, has led the
Associated Mills to adopt measures to retrain
employees. By means of the Unica RenovAção
project, the Associated Mills provide
cane cutters with a series of trade oriented
courses, including welding, harvester mechanics,
electrical installation and maintenance to prepare
them to find work when manual cutting
is prohibited.

Corte mecanizado de cana-de-açúcar
Mechanized cutting of sugarcane

É também prática nas Usinas Associadas
o aproveitamento interno de trabalhadores
rurais do corte de cana em outras atividades.
Na Usina São Manoel, por exemplo, por meio do
recrutamento interno, as vagas para motorista,
tratorista e operador de máquina são preenchidas,
prioritariamente, por trabalhadores rurais que
atuam no corte de cana, que recebem qualificação
para a nova atividade, englobando treinamento
em reparos mecânicos, sempre com o foco na
ampliação das competências.
Da mesma forma, o Programa de Qualificação
de Rurícolas, do Grupo Balbo – Usinas Santo Antônio
e São Francisco –, visa qualificar os funcionários
para assumir novas funções na empresa ou
ingressar no mercado de trabalho, desenvolvendoos para exercerem novas funções, como operadores
de máquinas, motoristas de transbordo, auxiliares
de serviços gerais e auxiliares mecânicos.
Além de treinamentos funcionais,
direcionados ao aperfeiçoamento das qualificações
técnicas dos trabalhadores, as Usinas Associadas
investem em treinamentos para desenvolvimento
das lideranças. A Usina Batatais, por exemplo,
oferece treinamentos para suas lideranças com o
objetivo de formar profissionais capacitados para
os desafios cada vez maiores do setor.

The Associated Mills also prepare their cane
cutters to exercise other internal activities.
At the São Manoel mill, for example, internal
vacancies for positions such as drivers,
tractor drivers and machine operators are offered
to cane cutters. The candidates receive
training in the new activity, which
includes mechanical repairs, with a constant
focus on expanding workers’
skill sets.
The Balbo group, consisting of the Santo
Antônio and São Francisco mills, also has an
agricultural laborer qualification
program aimed at preparing employees to assume
new functions within the company or externally.
The program trains workers for jobs
such as machine operator, transshipment
driver, general handyman and
mechanic.
In addition to functional training aimed
at improving workers’ technical qualifications,
the Associated Mills invest in leadership
training. The Batatais mill, for example,
provides leaders with training aimed
at preparing them to meet the growing
challenges in the sugar-energy
sector.
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Concurso de Desenhos Copersucar, 1º lugar – Isabella Silva, 12 anos, filha de funcionário
Copersucar Drawing Contest, 1st place - Isabella Silva, 12 years, daughter of employee

Sensibilização para a sustentabilidade

Sustainability Awareness

Como forma de engajar os funcionários, a
Copersucar desenvolveu programa para disseminar os
conceitos de sustentabilidade e demonstrar sua aplicação
ao negócio, envolvendo todos os funcionários da empresa.
O empenho da Copersucar com o Sistema de
Gestão da Sustentabilidade não se limitou ao processo
de sensibilização de seus funcionários. Investiu também
na capacitação da equipe responsável pela elaboração e
implantação do processo, com o suporte de instituições
especializadas no tema.
A família dos funcionários também foi envolvida
no processo de sensibilização, por meio de atividades
lúdicas e educativas direcionadas aos filhos. A empresa
coordenou o concurso de desenho “Alimento e Energia
Limpa para o Planeta”, voltado para crianças de 3 a 14
anos. Os desenhos premiados constituíram o tema dos
cartões de Natal Copersucar de 2009.

As a means of engaging the company’s employees,
Copersucar prepared a program to disseminate the
concepts involved in sustainability and demonstrate how
it applies to the business.
The drive to implant the Sustainability
Management System at Copersucar was not limited to
raising employee awareness. The company also invested
in preparing the team responsible for elaborating and
implanting the process, contracting organizations
specialized in this area.
Employees’ families were also involved in this
process through playful and educational activities for
the children. The company organized a drawing contest
around the theme “Food and Clean Energy for the
Planet” for children aged from 3 to 14 years. The winning
drawings were featured on Copersucar’s Christmas cards
for 2009.

Bem-estar, saúde e segurança
do trabalho

Well-being, health and safety
at work

Para a Copersucar, a segurança do trabalho é fator
primordial na gestão dos negócios. Como prevenção
a doenças ocupacionais, a empresa oferece prática de
ginástica laboral em seu escritório em São Paulo. O

For Copersucar, safety at work is an essential
component of managing its business. To prevent
occupational illnesses, the company offers workplace
gymnastics at its São Paulo office. The Sugar Terminal
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Terminal Açucareiro adota, como instrumento de gestão,
o programa STOP – Safety Training Observation Program,
que tem auxiliado a empresa a reduzir acidentes, reforçar
práticas de trabalho seguro e eliminar comportamentos
de risco. Os quadros abaixo demonstram a variação no
número de acidentes com afastamento e de dias perdidos
no Terminal Açucareiro Copersucar.
LA-7 C A redução do número de acidentes com
afastamento é resultado de ações de treinamento,
monitoramento das condições de trabalho e
investimentos em infraestrutura para proporcionar
melhoria constante das condições de trabalho. É um dos
indicadores de desempenho do Programa de Participação
nos Resultados do Terminal Açucareiro Copersucar.

employs its STOP - Safety Training Observation Program,
which has helped reduce the number of accidents,
reinforce safe work practices and eliminate
risk-related behavior. The charts below show the
variation in the number of lost time accidents
and the days lost at the Copersucar
Sugar Terminal.
LA-7 C The reduced frequency of lost time accidents is
the result of training, monitoring of working
conditions and investments in infrastructure to ensure
ongoing improvements in working conditions.
This is one of the performance indicators in the
Copersucar Sugar Terminal’s Profit
Share Plan.

Acidentes com afastamento – TAC
Lost time accidents – TAC

Dias perdidos - TAC
Days lost - TAC
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LA-8 C Com o objetivo de incentivar práticas
saudáveis e o bem-estar dos funcionários, o programa
CoperVida oferece aos profissionais do escritório
treinamento monitorado para corridas e caminhadas,
quick massage e palestras sobre saúde. No Terminal
Açucareiro, palestras de conscientização sobre assuntos
como prevenção à dengue e a doenças sexualmente
transmissíveis são ministradas periodicamente
por ocasião de eventos como a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho.
LA-6 C Todos os funcionários lotados no escritório da
Copersucar e no Terminal Açucareiro Copersucar estão
representados em comitês formais de segurança e
saúde, a saber, CIPA – Comissão Interna de Prevenção
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LA-8 C To encourage a healthy life style and improve
employee well-being, the CoperVida program
offers Copersucar office employees monitored
training for running and walking, quick
massages and talks on health. At the Terminal,
periodic talks are organized on
health-related subjects such as the prevention
of dengue and sexually transmitted diseases
in events such as the Internal Accident
Prevention Week.
LA-6 C All the employees working in the Copersucar
office and the Copersucar Sugar Terminal are represented
on formal health and safety committees, such as the
Internal Accident Prevention Committee (CIPA in the
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de Acidentes e CPATP – Comissão de Prevenção de
Acidentes no Trabalho Portuário.
LA-6 U Nas Usinas Associadas, a segurança dos
trabalhadores sempre foi um pilar importante de gestão.
Todos os funcionários da área industrial e agrícola são
representados em comitês que tratam de assuntos
relativos à saúde e segurança no trabalho: CIPA ou
CIPATR – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho Rural. Além dos programas para atendimento
à legislação, as Usinas Associadas promovem atividades
com o intuito de conscientizar os funcionários, como
palestras, treinamentos internos e diálogos de segurança,
nos quais os acidentes ocorridos são discutidos como
forma de se evitar a ocorrência de casos semelhantes.
LA-8 U As Usinas Associadas exercem importante papel
na disseminação de conhecimento para prevenção de
doenças, alcoolismo e tabagismo, não apenas entre
seus funcionários e familiares, mas também junto à
comunidade. Também mantêm projetos relacionados à
saúde do homem e da mulher, como prevenção do câncer
de próstata, de mama e acesso a exames ginecológicos.
A Usina Santa Maria, por exemplo, participou de
programa de treinamento da Prefeitura Municipal de
Cerquilho com objetivo de orientar todos os funcionários
da empresa na prevenção da influenza A (H1N1).
O programa “Grupo da Gestante”, desenvolvido
pela Usina São José da Estiva, oferece palestras para
preparar a gestante para viver de forma tranquila,
prazerosa e consciente o período da gestação, parto,
pós-parto e relação com o bebê. Após o nascimento,
é realizado mensalmente controle de peso, altura e
vacinação, para acompanhamento do desenvolvimento
das crianças. Para tanto, o programa conta com uma
equipe multidisciplinar de especialistas.
O “Abra sua Cabeça”, programa do Grupo
Pedra, promove palestras para adolescentes de 12 a 18
anos, abordando temas como doenças sexualmente
transmissíveis, métodos contraceptivos e planejamento
familiar.
Várias usinas desenvolvem ações para a
prevenção de lesões causadas por esforços repetitivos
e perda auditiva, dois dos principais riscos ocupacionais
dos trabalhadores. A ginástica laboral no campo,
oferecida pelas usinas dos grupos Santa Adélia, Pedra,
Ipiranga e Melhoramentos, entre outros, visa prevenir
lesões, melhorar a qualidade de vida e promover a
integração, a motivação e o espírito de equipe.
Um exemplo de programa de controle auditivo
é o projeto do Grupo Pedra, que proporciona aos
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Portuguese acronym) and the terminal’s equivalent, the
CPATP (Port Work Accident Prevention Committee).
LA-6 U At the Associated Mills, worker safety has always
been an essential component in management. All the
employees in the industrial and agricultural areas are
represented on committees responsible for health
and safety in the work place: CIPAs or the agricultural
counterparts, the CIPATRs (Agricultural Work Accident
Prevention Internal Commissions). In addition to the
programs in place to ensure legal compliance, the
Associated Mills promote initiatives to drive employee
awareness, such as talks, internal training and safety
dialogs, in which accidents are analyzed and discussed
as a means of preventing recurrence.
LA-8 U The Associated Mills also play a major role in
providing information on disease prevention, alcoholism
and smoking, not only among employees and their
families, but also in the local community. The mills run
gender specific health projects, such as the prevention
of prostate cancer for men, and breast cancer for
women, providing female employees with access to
gynecological examinations.
One example is the Santa Maria mill, which participated
in a local government training program in Cerquilho
aimed at providing employees with orientation on how to
prevent Influenza type A (H1N1).
The “Mothers-to-be Group” organized at the São
José da Estiva mill offers a series of talks designed
to prepare mothers-to-be for pregnancy and their
relationship with the baby. The program, run by a
multifunctional team of specialists, is extended to post
natal care, where the child’s development is monitored
with monthly control of its height and weight and a
vaccination program.
The Pedra Group’s “Open Your Mind” program
involves a series of talks for adolescents aged 12 to 18
years, covering subjects such as sexually transmitted
diseases, contraception and family planning.
A number of the mills implant measures to
prevent repetitive stress injury and hearing loss, two
of the main occupational risks faced by the workers.
The gymnastics exercises offered by the mills in the
Santa Adélia, Pedra, Ipiranga and Melhoramentos
groups, among others, are aimed at preventing injuries,
improving quality of life and integrating and motivating
workers, improving team spirit.
An example of a hearing loss control program is
the project run by the Pedra Group, which involves risk
analyses and hearing examinations for

Ginástica laboral no escritório central
Workplace exercises at head office

funcionários análise de risco, exames (entre eles
de audiometria) e acompanhamento dos casos com
alteração para elaboração de plano de ações preventivas
e corretivas nas funções.
As Usinas Santo Antônio e São Francisco
desenvolvem o Projeto Reabilitar, destinado a
colaboradores que apresentaram problemas de saúde
(relacionados ou não ao trabalho) e se recuperaram
mantendo algum tipo de deficiência. Uma equipe
multidisciplinar coordena várias atividades visando a
reabilitação física, social e familiar do funcionário.
LA-4 U LA-9 U Ainda com relação às Usinas Associadas,
tanto os funcionários da área industrial quanto os
da área agrícola são abrangidos por acordos de
negociação coletiva que incluem temas voltados à
saúde e segurança dos trabalhadores. Esses temas
referem-se principalmente à distribuição e utilização
de equipamentos de proteção individual, atendimento
de primeiros socorros em campo, fornecimento de
transporte adequado aos trabalhadores e água potável.
LA-4 C LA-9 C Todos os funcionários lotados no
escritório Copersucar e no Terminal Açucareiro são
abrangidos por acordos de negociação coletiva, nos
quais os temas relativos à segurança e saúde estão
relacionados. Esses temas englobam distribuição de
EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, treinamentos
e condições de saúde e segurança durante o expediente
de trabalho. Os funcionários devem seguir as políticas e
normas relativas à segurança e saúde em conformidade
com a empresa e são motivados a denunciar aos
supervisores e à CIPA qualquer risco à segurança.

employees. When any alteration in an employee’s
hearing capacity is detected, a plan involving
preventive and corrective measures is put
in place.
The Santo Antônio and São Francisco mills
have a Rehabilitation Project in place for
employees who have recovered from health
problems (work-related or not) but still suffer from
some kind of disability. A cross-functional team
coordinates a series of activities aimed at the full
physical, social and family rehabilitation of the
employee.
LA-4 U LA-9 U At the mills, both industrial and
agricultural employees are covered by collective
bargaining agreements that encompass
worker health and safety issues, including the
provision and use of personal protective
equipment, first aid attendance, the provision of
suitable transportation and drinking
water.
LA-4 C LA-9 C All the employees at the Copersucar
office and the Sugar Terminal are covered by
collective bargaining agreements which include
safety and health related questions. These
encompass the distribution of PPE (Personal
Protective Equipment), training and health and
safety conditions in the work place. Employees are
expected to comply with the company’s health and
safety policies and standards and are encouraged
to report any safety risks to their supervisors or the
accident prevention committee.

Responsabilidade social Social responsibility

71

Direitos Humanos

Human Rights

HR-2 C HR-5 C HR-6 C HR-7 C Nas operações da
Copersucar não existem situações de risco à liberdade de
associação coletiva, bem como de trabalho infantil
e/ou escravo. Todos os contratos que a Copersucar
mantém com seus fornecedores de materiais e serviços
críticos (de transporte e terceirização de mão de obra
com menor especialização e grande rotatividade) contêm
cláusulas referentes a relações trabalhistas, padrões
de conduta, responsabilidade social e meio ambiente e
proibição de trabalho infantil e escravo. Novos contratos
e aditamentos contemplam essas cláusulas. Todos os
contratos de aquisição de açúcar e etanol de terceiros não
associados também preveem cláusulas de sustentabilidade
que englobam esses itens.
HR-5 U HR-6 U HR-7 U Com relação às Usinas Associadas,
não há qualquer restrição quanto à liberdade de associação
dos funcionários, bem como operações com ocorrência
de trabalho infantil ou análogo ao escravo. Em terras
de gestão própria das usinas, os trabalhadores são
contratados diretamente e, em áreas de fornecedores,
cláusulas contratuais estão sendo sistematicamente
incluídas nas revisões dos contratos. As usinas adotam
várias iniciativas para estabelecer códigos de conduta
com fornecedores, de forma a fomentar as boas práticas e
assegurar seu cumprimento por parte dos parceiros.
Como exemplo de iniciativa nesse sentido, a Zilor
estabeleceu o Compromisso de Conduta Socioambiental
com seus parceiros agrícolas e fornecedores de cana na
região de Lençóis Paulista, que assegura o cumprimento
das exigências legais e dos princípios éticos e a adoção de
práticas de responsabilidade socioambiental.
A cada ano, a exigência por quesitos relacionados à
sustentabilidade aumenta, assim como o comprometimento
da empresa com sua cadeia de valor. Após cada auditoria,
por meio de visitas in loco, a Zilor apresenta os pontos de
melhoria aos parceiros e condomínios auditados e propõe
ações para implementá-los.
Como meta para o próximo relato, a Copersucar
se propõe a implementar, em conjunto com as Usinas
Associadas, avaliação sistemática do atendimento aos
critérios de sustentabilidade na cadeia de fornecimento,
de forma a criar mecanismo de verificação da melhoria
contínua. Trabalho similar será realizado pela Copersucar
junto aos seus fornecedores de transporte.
HR-9 U/C A Copersucar e as Usinas Associadas não
possuem atividades em áreas indígenas (Fonte: http://www.
funai.gov.br/mapas/fr_mapa_fundiario.htm).

HR-2 C HR-5 C HR-6 C HR-7 C There are no restrictions
to freedom of association in Copersucar’s operations.
Neither does the company tolerate child or slave
labor. All Copersucar’s contracts with critical material
and service suppliers (transport providers, suppliers
of less specialized, high-turnover third-party labor)
contain clauses governing labor relations, standards of
conduct, social and environmental responsibility and the
prohibition of the use of child and slave labor.
All new contracts and contract extensions also
include such clauses. All contracts for the acquisition of
sugar and ethanol from non-associated mills
contain sustainability clauses encompassing
these items.
HR-5 U HR-6 U HR-7 U With respect to the Associated
Mills, there are no restrictions to freedom of association
for employees. Similarly, child and forced or slave labor
is not used in the Associated Mills’ operations. On the
land managed by the mills, the workers are employed
directly. Clauses to the same effect are being included
systematically in contract revisions with suppliers. There
are numerous cases in which the mills have established
codes of conduct for their suppliers aimed at fomenting
and enforcing labor best practices.
One example is the Socio-environmental Conduct
Commitment Zilor established with its agricultural
partners and sugarcane suppliers in the Lençóis
Paulista region. This requires that business partners
and suppliers comply with all applicable legislation and
commit to socially and environmentally responsible
practice.
Sustainability-related demands are increasing
year on year, in line with the company’s commitment
to its value chain. The company performs audits on
its partners’ and suppliers’ lands and installations,
identifying areas for improvement and presenting
proposals for action.
As a target for its next report, Copersucar, in
conjunction with the Associated Mills, is proposing to
undertake a systematic evaluation of compliance with
sustainability criteria throughout its supply chain, the
aim being to create a mechanism to drive continuous
improvement. Copersucar will implant a similar exercise
among its transportation providers.
HR-9 U/C Copersucar and its Associated Mills do not
undertake any activities in indigenous areas (Source:
http://www.funai.gov.br/mapas/fr_mapa_fundiario.htm).
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Os Caminhos da Música – Programa Social Copersucar
Os Caminhos da Música – Copersucar social program

Programas sociais

Social programs

A Copersucar considera o investimento social
privado instrumento importante para a transformação
social e o crescimento das pessoas, visando à
construção de uma sociedade mais justa, consciente e
sustentável. Por isso, destina parte de seus resultados
a projetos sociais e ambientais que tenham como foco
assegurar a formação educacional e cultural do cidadão
e a preservação da memória histórico-cultural.
Os projetos educacionais e culturais devem estar
alinhados com o negócio e os valores da empresa,
beneficiando, preferencialmente, as comunidades nas
áreas de atuação da Copersucar, das Usinas Associadas
e do Terminal Açucareiro Copersucar. Os recursos para
essas iniciativas são provenientes de investimento direto
e com base em leis de incentivo fiscal, como o ProAC –
Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo. A empresa apoia projetos sociais
das Usinas Associadas junto às suas comunidades, por
meio da utilização de incentivo social privado indireto.
Na safra 2009/2010, a Copersucar e as Usinas
Associadas desenvolveram projetos de educação e
formação cultural de crianças e adolescentes nas
áreas de dança, música, teatro e arte, bem como
de requalificação de mão de obra e preservação da

Copersucar believes private social investment
is an important tool for social transformation and
improving quality of life, helping build a fairer, more
sustainable society with a higher degree of social
awareness. For this reason, it channels a part of
its profits into social and environmental projects
promoting education and culture and historical and
cultural memory.
The educational and cultural projects should
be aligned with the business and the company’s
values, preferably benefitting the communities in
which Copersucar, the Associated Mills and the
Sugar Terminal operate. The company uses its own
resources and fiscal incentive laws such as ProAC,
a cultural incentive program run by the state of
São Paulo Department of Culture. Copersucar also
supports community social projects organized by the
Associated Mills by means of indirect private social
investment.
In the 2009/2010 crop, Copersucar and the
Associated Mills organized a series of educational
and cultural programs for children and teenagers
in the areas of dance, music, theater and art. Other
projects included new skills training for employees

Responsabilidade social Social responsibility
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Banda Sinfônica – Programa social de Usina Associada
Banda Sinfônica – Associated Mill social program

memória e história das comunidades nas quais atuam.
Juntas, Copersucar e usinas direcionaram R$ 2,8
milhões para investimento social privado indireto.
A Usina São Luiz, em Ourinhos, por exemplo, por
meio do Centro Cultural Irmãos Quagliato, desde 2007
tem investido em projetos culturais incentivados pelo
ProAc, atendendo mais de 400 crianças e jovens com
diversos cursos.
A Usina São Luiz patrocina cursos de dança
que apresentam excelentes resultados. Prova disso
foi o convite que o grupo recebeu para participar do
Festival Internacional de Dança Tanzolymp, ou Dança
Olímpica, realizado em Berlim, na Alemanha, de 17
a 21 de fevereiro de 2010. Trinta e duas bailarinas,
entre 12 e 17 anos, se apresentaram no evento, que
reuniu 600 participantes de 30 países. O grupo obteve
reconhecimento internacional ao conquistar o 2º lugar
no conjunto de trabalhos apresentados.
Também com incentivos do ProAc, a Usina da
Pedra apoia a recuperação do Cine Teatro de Serrana e
a Banda Sinfônica da cidade de Santa Rosa do Viterbo. A
empresa patrocina o grupo Oficina Nômade, em Serrana
e Serra Azul, que oferece capacitação a artesãos
da região. Em Serrana, o programa é desenvolvido
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and the preservation of memory and history in
the communities in which they operate. Jointly,
Copersucar and the mills undertook private social
investments totaling R$ 2.8 million.
The São Luiz mill in Ourinhos, through the
Centro Cultural Irmãos Quagliato, has invested in
cultural projects with ProAc incentives since 2007,
organizing diverse courses for more than 400 children
and young people.
One of the São Luiz mill projects promotes
dance courses, which have obtained excellent results.
In fact, the group was invited to participate in the
International Tanzolymp, or Olympic Dance, Festival,
held in Berlin, Germany, from February 17-21, 2010.
Thirty-two ballerinas aged from 12 to 17 took part
in the event, which involved 600 dancers from 30
countries. The Brazilian dancers gained international
recognition, coming in second place in the festival.
The Pedra mill also uses ProAc incentives to
support the refurbishment of the Cine Teatro de
Serrana and the Banda Sinfônica in Santa Rosa do
Viterbo. The unit supports the Oficina Nômade group,
which provides training for handicraft workers in
the towns of Serrana and Serra Azul. In Serrana,

Oficina Nômade – Programa social de Usina Associada
Oficina Nômade – Associated Mill social program

na oficina Costurando com Arte, que produz peças
de costura artesanal com características de design
diferenciado. Em Serra Azul, o grupo promove oficina de
cerâmica e argila no Tecendo com Arte, no Lar
Santo Antônio.
Na cidade de São Paulo, a Copersucar patrocina o
projeto Os Caminhos da Música, incluído no ProAC, que
oferece aulas de canto, dança, percussão e circo para
60 crianças de classes sociais menos favorecidas, de
6 a 14 anos, no Parque do Trote. Na região do Terminal
Açucareiro Copersucar, apoia a Casa da Esperança,
centro de reabilitação de portadores de necessidades
especiais, que atende 260 crianças e suas famílias em
toda a Baixada Santista.
Como investimento direto em 2010, a Copersucar
iniciou parceria com o Instituto Ayrton Senna,
organização não governamental, sem fins lucrativos, que
trabalha com soluções educacionais voltadas à melhoria
da educação. A parceria se dá por meio do Programa
Superação Jovem, que tem como objetivo desenvolver a
leitura e o raciocínio lógico para melhorar o desempenho
de jovens de 7ª e 8ª séries, preparando-os para ter
sucesso na escola e na vida. A iniciativa também
estimula o protagonismo dos jovens em projetos que

the program is executed in the Costurando com Arte
workshop, specialized in sewing and embroidery. In
Serra Azul, the focus is on ceramics and clay pottery
production in the Tecendo com Arte workshop at the
Lar Santo Antônio.
In the city of São Paulo, Copersucar sponsors
a ProAc project called Os Caminhos da Música,
providing singing, dance, percussion and circus
classes for underprivileged children aged from 6 to 14
in Parque do Trote. In the vicinity of the Copersucar
Sugar Terminal, the company supports the Casa da
Esperança, a rehabilitation center for children with
special needs supporting 260 children and families in
the Santos region.
Using its own resources, in 2010 Copersucar
initiated a partnership with the Instituto Ayrton
Senna, a not-for-profit non-governmental organization
dedicated to education. The partnership involves
the Superação Jovem program, aimed at improving
the reading and logical reasoning skills of 7th and 8th
grade students to prepare them for success at school
and beyond. The initiative is also designed to involve
young people in school, community and environmental
improvement projects.
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Instituto Ayrton Senna/Rodrigo Câmara

Leitura e raciocínio lógico – melhor performance na escola
Reading and logical reasoning – better school performance

melhoram a escola e a comunidade, como os voltados à
sustentabilidade do meio ambiente.
A parceria abrange 11 regionais, sendo 14
municípios paulistas nos quais operam Usinas
Associadas, beneficiando aproximadamente 5.000
jovens. Com essa iniciativa, a empresa dá mais um
passo no apoio à educação pública e ao desenvolvimento
do jovem.
A Copersucar tem parceria com a Associação
Paulista Viva, organização da sociedade civil, criada em
2003, em programa de segurança pública na Avenida
Paulista, onde está o escritório da empresa.
EC-8 U As Usinas Associadas mantêm relacionamento
muito próximo com a comunidade na qual estão
inseridas, uma vez que, na maioria dos casos, são
grandes empregadoras e contribuintes do município.
Esse relacionamento é consolidado por meio de doações
de diversas naturezas, como auxílio a casas de apoio
a crianças carentes, lar de idosos, hospitais e outras
entidades beneficentes que atuam nas comunidades,
além de investimentos em infraestrutura e serviços
para benefício público. Como exemplo, a Usina Santa
Lúcia realizou os cálculos hídricos necessários para
regularização da represa Tambury, propriedade da
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The partnership is conducted in 14 different
municipal districts in the state of São Paulo in which the
Associated Mills are located, benefitting some 5,000
young people. With this initiative, the company is taking
yet another step towards providing support for public
education and youth development.
Copersucar also maintains a partnership with
the Associação Paulista Viva, a civic organization
created in 2003, in a public safety program for Avenida
Paulista, the street on which its São Paulo head office
is located.
EC-8 U The Associated Mills have close relations with
the communities in which they are located by virtue
of the fact that they employ large numbers of people
and make significant contributions to public coffers.
This relationship is consolidated through different
types of donations, such as support for children’s
and old people’s homes, hospitals and charities in

Jovem Aprendiz – Programa social de Usina Associada
Young Apprentice - Associated Mill social program

Prefeitura Municipal de Araras, junto ao DAAE –
Departamento Autônomo de Água e Esgoto.
A Usina São Manoel, além de colaborar para
a manutenção e funcionamento das instalações do
Hospital Casa Pia São Vicente de Paulo Hospital, em
São Manuel, concedeu recursos financeiros para a
reforma e construção da lavanderia e da sala de raio X,
melhorando a infraestrutura local para instalação dos
equipamentos.
A Usina Melhoramentos contribuiu, na safra
2009/2010, para construção de uma escola de nível
fundamental e aquisição de parte de um terreno para
implantação de escola técnica de nível médio e superior.
O Grupo Furlan abriga em suas dependências uma
escola municipal de 1ª a 5ª série do ensino fundamental
e educação infantil (jardim 1 e 2) e fornece material
escolar, condução para passeios agendados pela escola
e microcomputador para realização de trabalhos. A
unidade possui também espaço destinado a lazer e
educacional para crianças até 14 anos, com brinquedos
tradicionais, videoteca e biblioteca. Enquanto
as crianças aprendem e brincam, supervisionadas por
monitoras, as mães podem participar de cursos
de costura.

the community, as well as through infrastructure
investments benefitting the general public. For example,
the Santa Lúcia mill executed the hydraulic calculations
necessary to regularize the Represa Tambury, which
belongs to the Araras municipal government, in
conjunction with the local water authority.
The São Manoel mill, in addition to helping with
the maintenance and operating expenses of the city’s
Casa Pia São Vicente de Paulo Hospital, provided
funding to build a laundry and an x-ray room.
In the 2009/2010 crop, the Melhoramentos mill
made a contribution towards the construction of a
primary school and the acquisition of land
for the implantation of a secondary and senior
technical school.
The Furlan group has a municipal infant and
primary school located on its premises and provides
educational materials, transportation for school outings
and a microcomputer for the institution. The unit also
provides an educational and leisure space for children
aged up to 14 years, with toys, a library and a video
library. While the children play and learn under the
supervision of monitors, mothers may attend
sewing courses.
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Compromissos Copersucar para
a evolução da sustentabilidade
Aprimoramento do relato
do Sistema de Gestão de
Sustentabilidade

Engajamento da cadeia
de fornecimento
6. Logística verde
Implementar avaliação sistemática
do atendimento aos critérios
Copersucar de sustentabilidade no
transporte de açúcar e etanol.

1. Gestão da informação
Informatizar a coleta de dados
visando otimizar a consolidação das
informações.
2. Credibilidade
Realizar a verificação externa no
próximo relatório GRI.
Responsabilidade
Ambiental
4. Biodiversidade
Desenvolver programa com foco
na educação para a biodiversidade
junto às Usinas Associadas.
5. Inventário de emissões
Divulgar ferramenta Copersucar para
levantamento das emissões, de forma
a capacitar as Usinas Associadas a
promover seu próprio estudo.

7. Usinas Associadas
Implementar avaliação sistemática
do atendimento aos critérios
Copersucar de sustentabilidade na
cadeia de fornecimento das Usinas
Associadas.
Atitude responsável
8. Consumo consciente
Reduzir a quantidade de papel sulfite
e tinta usada no escritório.

Diálogo com os stakeholders

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

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

10. Investimento social
Ampliar e sistematizar os investimentos
em linha com a estratégia de incentivo
à educação e preservação cultural da
memória nacional.
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Copersucar commitments to
improve sustainability
Improvement of
Sustainability Management
System reporting

Engagement of
supply chain
6. Green logistics
Implement systematic evaluation
of compliance with Copersucar
criteria for sustainable sugar and
ethanol transportation.

1. Information management
Computerize data collection
to optimize consolidation of
information.
2. Credibility
Carry out external verification for
next GRI report.

7. Associated Mills
Implement systematic evaluation
of compliance with Copersucar
criteria for sustainability in the
Associated Mills’ supply chain.
Environmental
Responsibility
4. Biodiversity
Execute program focused on
education for biodiversity with
Associated Mills.
5. Emissions inventory
Disseminate Copersucar emissions
measurement instrument, enabling
Associated Mills to carry out their own
studies.

Dialog with stakeholders
3. Engagement
Increase stakeholder engagement
to reassess materiality for next
reporting period.

Responsible attitude
8. Conscious consumption
Reduce quantity of paper and ink
consumed in the office.
9. Educating for sustainability
Provide continuity in educating for
sustainability process, executing
activities that foster changes in
attitude.
10. Social investment
Expand and systematize investments
aligned with strategy to foment
education and the cultural
preservation of national memory.

Compromissos Copersucar para a evolução da sustentabilidade Copersucar commitments to improve sustainability
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24–27, 36, 37

_

24–27

–

–

–

Mechanisms for shareholders and employees to make recommendations to the
Board of Directors

24–29

–

4.5

Relationship between remuneration and organizational performance

24–27

–

4.6

Processes in place from highest governance body to ensure avoidance of
conflicts of interest

24–27

–

4.7

Qualifications of members of highest governance body

24–27

–

4.8

Mission and values statements, codes of conduct and internal principles

Back cover
27–29

–

4.9

Responsibilities for implementing economic, environmental and social policies

24–27, 36, 37

–

4.10

Processes for self-assessment of performance (economic, environmental and social)

24–27

–

From 2010/2011 crop

4.11

Explanation of if and how organization applies precautionary principle

29

–

Risk management

4.12

Principles and/or other initiatives developed externally

32–35, 63

–

Agroenvironmental
Protocol, RTFO, ILO, National
Commitment to Improve
Working Conditions

4.13

Association membership

28, 29

–

No independent
members

From 2010/2011 crop

Stakeholder engagement
4.14

List of stakeholder groups engaged by the organization

38, 39

–

Commitment:
Engagement (79)

4.15

Basis for identifying and selecting stakeholders to be engaged

38, 39

–

Commitment:
Engagement (79)

4.16

Approaches to stakeholder engagement

38, 39

–

Commitment:
Engagement (79)

4.17

Concerns raised through stakeholder engagement

40, 41

–

Commitment:
Engagement (79)

5

DISCLOSURE ON MANAGEMENT APPROACH AND PERFORMANCE INDICATORS
Economic Performance Indicators – Disclosure on Management Approach

16–19, 36, 37

EC1

Direct economic value generated and distributed

–

–

Not reported. Financial
statements appended

EC2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

–

–

Not reported

EC3

Coverage of obligations of pension benefit plan

–

–

Not reported

EC4

Significant financial help received from government

–

–

Not reported

EC5

Variation of proportion of lowest minimum salary compared with local minimum salary

64

64

EC6

Policies, practices and proportion of spending with local suppliers

–

–

Not reported

EC7

Procedures for hiring locally

–

–

Not reported

EC8

Impact of infrastructure investments benefiting public

–

76

EC9

Description of significant indirect economic impacts

19, 42

19

Índice remissivo GRI GRI remissive index

83

Copersucar
Páginas

Item
5

Usinas Associadas
Páginas

Comentário

FORMA DE GESTÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO
Indicadores de Desempenho Ambiental – Forma de Gestão

36, 37, 46, 78

EN1

Materiais usados por peso ou volume

–

17

EN2

Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem

–

54

EN3

Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária

53

51

EN4

Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária

52

–

EN5

Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência

–

–

Não reportado

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia

–

–

Não reportado

EN7

Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas

–

–

Não reportado

EN8

Total de água retirada por fonte

56

–

EN9

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água

–

–

Não reportado

EN10

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada

–

–

Não reportado

EN11

Localização e tamanho da área possuída

–

–

Não reportado

EN12

Impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços

–

–

Não reportado

EN13

Hábitats protegidos ou restaurados

–

–

Não reportado

EN14

Estratégias para gestão de impactos na biodiversidade

–

47

EN15

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e outras listas de conservação

–

–

Não reportado

EN16

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa

–

–

Não reportado

EN17

Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeitos estufa

–

–

Não reportado

EN18

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

–

50

EN19

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio

–

–

Não reportado

EN20

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas

–

–

Não reportado
Não reportado

EN21

Descarte total de água, por qualidade e destinação

–

–

EN22

Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição

54

55

EN23

Número e volume total de derramamentos significativos

57

57

EN24

Peso de resíduos transportados, considerados perigosos

–

–

Não reportado

EN25

Descrição de proteção e índice de biodiversidade de corpos d’água e hábitats

–

–

Não reportado

EN26

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais

42

–

EN27

Percentual de produtos e embalagens recuperados, por categoria de produto

–

–

EN28

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

57

–

EN29

Impactos ambientais referentes a transporte de produtos e de trabalhadores

42

–

EN30

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental

–

–

Não reportado

Não reportado

Indicadores de Desempenho Social
Práticas trabalhistas – Forma de Gestão

36, 37, 60

LA1

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

61

62

LA2

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

62

–

LA3

Comparação entre benefícios a empregados de tempo integral e temporários

–

–

LA4

Percentual de empregados abrangidos por acordo de negociação coletiva

71

71

LA5

Descrição de notificações (prazos e procedimentos)

–

–

LA6

Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde

69

70

LA7

Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos

69

–

LA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco
em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da
comunidade com relação a doenças graves

69

70

LA9

Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos

71

71
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Não reportado
Não reportado

Copersucar
Pages

Item
5

Associated Mills
Pages

Comment

DISCLOSURE ON MANAGEMENT APPROACH AND PERFORMANCE INDICATORS
Environmental Performance Indicators – Disclosure on Management Approach

EN1

Materials used by weight or volume

EN2
EN3

36, 37, 46, 79
–

17

Percentage of recycled materials used

–

54

Direct energy consumption discriminated by primary energy source

53

51

EN4

Indirect energy consumption discriminated by primary source

52

–

EN5

Energy saved due to improvements in conservation and efficiency

–

–

Not reported

EN6

Initiatives to supply low energy consumption products and services

–

–

Not reported

EN7

Initiatives to reduce indirect energy consumption and results obtained

–

–

Not reported

EN8

Total water withdrawn by source

56

–

EN9

Water sources significantly affected by withdrawal of water

–

–

Not reported

EN10

Percentage and total volume of water recycled and reused

–

–

Not reported

EN11

Location and size of area owned

–

–

Not reported

EN12

Significant impacts of activities, products and services on biodiversity

–

–

Not reported

EN13

Habitats protected or restored

–

–

Not reported

EN14

Strategies to manage impacts on biodiversity

–

47

EN15

Number of species on IUCN Red List and other conservation lists

–

–

Not reported

EN16

Total direct and indirect greenhouse gas emissions

–

–

Not reported

EN17

Other relevant indirect greenhouse gas emissions

–

–

Not reported

EN18

Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and results obtained

–

50

EN19

Emissions of substances harmful to the ozone layer

–

–

Not reported

EN20

NOx, SOx and other significant atmospheric emissions

–

–

Not reported

EN21

Total water disposal, by quality and destination

–

–

Not reported

EN22

Total residue weight, by type and disposal method

54

55

EN23

Number and volume of significant spillages

57

57

EN24

Weight of hazardous waste transported

–

–

Not reported

EN25

Description of protection and biodiversity rate of water bodies and habitats

–

–

Not reported

EN26

Initiatives to mitigate environmental impacts

42

–

EN27

Percentage of products and packages recuperated, by product category

–

–

EN28

Amount of fines and total number of sanctions due to non-compliance with laws

57

–

EN29

Environmental impacts from transportation of products and workers

42

–

EN30

Total investments and expenditures on environmental protection

–

–

Not reported

Not reported

Social Performance Indicators
Labor practices – Disclosure on Management Approach

36, 37, 60

LA1

Total number of workers, by type of job, work contract and region

61

62

LA2

Total number and turnover rate for jobs, by age group, gender and region

62

–

LA3

Comparison of benefits for full-time and temporary workers

–

–

LA4

Percentage of employees covered by collective bargaining agreement

71

71

LA5

Description of notices (terms and procedures)

–

–

LA6

Percentage of employees represented on formal health and safety committees

69

70

LA7

Injury, occupational illness, lost day rates

69

–

LA8

Educational, training, counseling, risk prevention and control programs in place to
provide assistance for employees, family members and members of the community with
respect to serious illnesses

69

70

LA9

Health and safety-related topics covered by formal union agreements

71

71

Not reported
Not reported

Índice remissivo GRI GRI remissive index

85

Copersucar
Páginas

Item
5

Usinas Associadas
Páginas

Comentário

FORMA DE GESTÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO
Indicadores de Desempenho Social
Práticas trabalhistas – Forma de Gestão

36, 37, 60

LA10

Média de horas por treinamento por ano

65

–

LA11

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua

65

66

LA12

Percentual de empregados que recebem análises de desempenho

64

–

A partir da safra 2010/2011

LA13

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

–

–

Não reportado

LA14

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

64

–

Direitos Humanos – Forma de Gestão

36, 37, 72

HR1

Descrição de políticas, diretrizes para manejar todos os aspectos de direitos humanos

–

–

HR2

Empresas contratadas submetidas a avaliações referentes a direitos humanos

72

–

HR3

Políticas para a avaliação e tratamento do desempenho nos direitos humanos

27

–

HR4

Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas

–

–

HR5

Política de liberdade de associação e o grau da sua aplicação

72

72

HR6

Medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil

72

72

HR7

Medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado

72

72

HR8

Políticas de treinamentos relativos a aspectos de direitos humanos para seguranças

–

–

HR9

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

72

72

SO1

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

–

–

SO2

Unidades submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção

27

–

SO3

Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção

27

–

SO4

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

28

–

Sociedade – Forma de Gestão

SO5

Posições quanto a políticas públicas

28

–

Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos, políticos ou instituições

–

–

SO7

Número de ações judiciais por concorrência desleal

28

–

SO8

Descrição de multas significativas e número total de sanções não monetárias

28

–

Responsabilidade sobre o Produto – Forma de Gestão

22–24, 36, 37

PR1

Política para preservar a saúde e segurança do consumidor durante o uso do produto

22

–

PR2

Não conformidades relacionadas aos impactos causados por produtos e serviços

24

–

PR3

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

23

–

PR4

Não conformidades relacionadas à rotulagem de produtos e serviços

24

–

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas

24

–

PR6

Programas de adesão à leis, normas e códigos voluntários

24

–

PR7

Casos de não conformidade relacionados à comunicação de produtos e serviços

24

–

PR8

Reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade de clientes

24

–

PR9

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

24

–
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Não reportado

Não reportado

27–29, 36, 37

SO6

Indicador + U = Indicador referente às Usinas Associadas
Indicador + C = Indicador referente à Copersucar
Indicador + U/C = Indicador referente às Usinas Associadas e à Copersucar

Não reportado

Não reportado

Não reportado

Copersucar
Pages

Item
5

Associated Mills
Pages

Comment

DISCLOSURE ON MANAGEMENT APPROACH AND PERFORMANCE INDICATORS
Social Performance Indicators
Labor practices – Disclosure on Management Approach

36, 37, 60

LA10

Average number of hours training per year

65

–

LA11

Competencies management and ongoing learning programs

65

66

LA12

Percentage of employees receiving performance reports

64

–

From 2010/2011 crop

LA13

Composition of senior management and boards, and proportion by group and gender

–

–

Not reported

LA14

Ratio of men’s to women’s base salaries by functional category

64

–

Human Rights – Disclosure on Management Approach

36, 37, 72

HR1

Description of policies, directives for managing all aspects of human rights

–

–

HR2

Contracted companies submitted to human rights assessments

72

–

HR3

Policies for evaluating and handling human rights performance

27

–

HR4

Total number of cases of discrimination and measures adopted

–

–

HR5

Freedom of association policy and degree of application

72

72

HR6

Measures taken towards abolishing child labor

72

72

HR7

Measures taken towards eradicating forced labor

72

72

HR8

Human rights training for security personnel

–

–

HR9

Total number of cases of violation of indigenous people’s rights and measures taken

72

72

SO1

Programs and practices to evaluate and manage impacts of operations on communities

–

–

SO2

Units evaluated for corruption-related risks

27

–

SO3

Percentage of employees trained in anti-corruption policies and procedures

27

–

SO4

Measures taken in response to corruption cases

28

–

SO5

Positioning in relation to public policy

28

–

SO6

Total amount of financial contributions to political parties, politicians or related institutions

–

–

SO7

Number of judicial actions for unfair competitive practices

28

–

SO8

Description of significant fines and total number of non-monetary sanctions

28

–

Society – Disclosure on Management Approach

Not reported

Not reported

Not reported

27–29, 36, 37

Product Responsibility – Disclosure on Management Approach

Not reported

Not reported

22–24, 36, 37

PR1

Policy for preserving health and safety of the consumer during use of product

22

–

PR2

Non-conformances related to impacts caused by products and services

24

–

PR3

Type of product and service information required by labeling procedures

23

–

PR4

Non-conformances related to product and service labeling

24

–

PR5

Customer satisfaction related practices,  including research findings

24

–

PR6

Programs for compliance with laws, standards and voluntary codes

24

–

PR7

Cases of non-conformance related to product and service communication

24

–

PR8

Proven complaints related to the breach of customer privacy

24

–

PR9

Fines for non-conformance related to the supply and use of products and services

24

–

Indicator + U = Indicator referring to Associated Mills
Indicator + C = Indicator referring to Copersucar
Indicator + U/C = Indicator referring to Associated Mills and Copersucar

Índice remissivo GRI GRI remissive index
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Glossário

Glossary

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.
Cadeia de fornecimento – Grupo de fornecedores que
supre as necessidades da empresa no desenvolvimento dos seus
processos de negócio.
Cadeia de valor – Conjunto de atividades que criam valor,
considerando todos os processos necessários para atendimento
ao ciclo de negócios da empresa, incluindo fornecedores de
matéria-prima, canais de distribuição e mercado.
GEEs – Gases de Efeito Estufa – Gases que contribuem
para o efeito estufa, fenômeno natural que mantém o planeta
aquecido. A alta concentração destes 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, ambientais 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.
NOx – Gases resultantes da queima de combustíveis a
altas temperaturas, com níveis de controle estabelecidos pela
legislação.
Originação – Termo utilizado para designar a aquisição
de produto – açúcar ou etanol – pela Copersucar.
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.
Stakeholder (parte interessada) – Termo que se refere
a qualquer pessoa ou entidade que impacta ou é impactada
pelas atividades de uma organização.
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.
Vinhaça – Líquido derivado da destilação do vinho que é
resultante da fermentação do caldo da cana-de-açúcar ou melaço.

APPs – Áreas de Preservação Permanente (Permanent
Preservation Areas) : areas of pronounced ecological
importance, covered or not by native vegetation, whose
function is to preserve water resources, the landscape,
geological stability, biodiversity, flora and fauna genetic
flow; protect the soil and ensure the well-being of human
populations.
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Biofuel – Fuel made from renewable biomass. It is
produced on a commercial scale from agricultural products
such as sugarcane.
Supply chain – Group of suppliers who fulfill the needs
of the company’s business processes.
Value chain – A set of activities that generate value
encompassing all the processes necessary to fulfill the
company’s business cycle, including raw materials suppliers,
distribution channels and the market.
GHG – Greenhouse Gases – Gases that contribute to
the greenhouse gas effect, a natural phenomenon leading to
higher temperatures on the planet. The high concentration of
these gases in the atmosphere intensifies this effect, causing
global warming.
GRI - Global Reporting Initiative – An international
non-governmental organization consisting of different
publics and specialists whose mission is to disseminate global
directives used voluntarily by companies worldwide for
sustainability reporting.
Materiality – Principle for defining the content of a
sustainability report based on GRI directives, according to
which the topics and indicators included in the report should
take into account the views of the reporting organization’s
stakeholders. The information in the report should cover
topics and indicators that reflect significant economic,
environmental and social impacts or that may influence
stakeholder decisions.
CDM – Clean Development Mechanism – Mechanisms
created under the Kyoto Protocol to help the developed
countries to reduce greenhouse gas emissions. CDM projects
may be based on renewable or alternative energy sources,
energy efficiency and conservation or reforestation.
NOx – Gases resulting from the burning of fuels at high
temperatures, with control levels governed by legislation.
Origination – Term used to denominate the acquisition
of products – sugar and ethanol – by Copersucar.
Crop year – The period in which the sugar and
ethanol production cycle takes place. For Copersucar, the
crop year begins on April 1st and ends on March 31st of the
following year.
Stakeholder – Any person or entity impacting or
impacted by an organization’s activities.
Filter cake – A by-product resulting from the filtering
of the sugarcane juice, whereby impurities are removed from
the sugarcane and used as fertilizer.
Vinasse – Liquid residue left over from the distillation
of fermented sugarcane juice or molasses.

Usinas Associadas – Safra 2010/2011 – junho/2010
Associated Mills – 2010/2011 Crop – june 2010

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

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

BURITI
Pedra Agroindustrial S.A.
Buritizal, SP

Clealco – Unidade Queiroz
Clealco Açúcar e Álcool S.A.
Queiroz, SP

CATANDUVA
Virgolino de Oliveira S.A. - Açúcar e Álcool
Ariranha, SP

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

CERRADÃO
Usina Cerradão Ltda.
Frutal, MG

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

Usinas Associadas Associated Mills
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Usinas Associadas – Safra 2010/2011 – junho/2010
Associated Mills – 2010/2011 Crop – june 2010

DA PEDRA
Pedra Agroindustrial S.A.
Serrana, SP

IACANGA
Usina Iacanga Açúcar e Álcool Ltda.
Iacanga, SP

FERRARI
Ferrari Agroindústria S.A. – Açúcar e Álcool
Pirassununga, SP

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

FURLAN
Usina Açucareira Furlan S.A.
Sta. Bárbara d’Oeste, SP

IPÊ
Pedra Agroindustrial S.A.
Nova Independência, SP

FURLAN – Avaré
Usina Açucareira Furlan S.A.
Avaré, SP

IPIRANGA
Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool Ltda.
Descalvado, SP
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Usinas Associadas – Safra 2010/2011 – junho/2010
Associated Mills – 2010/2011 Crop – june 2010

IPIRANGA – Mococa
Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool Ltda.
Mococa, SP

MELHORAMENTOS
Destilarias Melhoramentos S.A.
Jussara, PR

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

N. 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

Usinas Associadas Associated Mills
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Usinas Associadas – Safra 2010/2011 – junho/2010
Associated Mills – 2010/2011 Crop – june 2010

SANTA ADÉLIA
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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Usinas Associadas – Safra 2010/2011 – junho/2010
Associated Mills – 2010/2011 Crop – june 2010

SÃO MANOEL
Usina Açucareira São Manoel S.A.
São Manuel, SP

ZILOR – BARRA GRANDE
Usina Barra Grande de Lençóis S.A.
Lençóis Paulista, SP

UBERABA
Usina Uberaba S.A.
Uberaba, MG

ZILOR – QUATÁ
Açucareira Quatá S.A.
Quatá, SP

UMOE BIOENERGY I
Destilaria Paranapanema S.A.
Narandiba, SP

ZILOR – SÃO JOSÉ
Açucareira Zillo Lorenzetti S.A.
Macatuba, SP

UMOE BIOENERGY II
Destilaria Paranapanema S.A.
Sandovalina, SP

Usinas Associadas Associated Mills
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UNIDADES PRODUTORAS ASSOCIADAS – SAFRA 2010/2011 – junho 2010
Associated Mills – 2010/2011 Crop – June 2010
Grupo / Group

Unidade / Unit

Razão Social / Company Name

Cidade / City

SANTO ANTÔNIO

Usina Santo Antônio S.A.

Sertãozinho, SP

SÃO FRANCISCO

Usina São Francisco S.A.

Sertãozinho, SP

BATATAIS

Usina Batatais S.A. – Açúcar e Álcool

Batatais, SP

LINS

Usina Batatais S.A. – Açúcar e Álcool

Lins, SP

CERRADÃO

Usina Cerradão Ltda.

Frutal, MG

Clementina

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Clementina, SP

Queiroz

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Queiroz, SP

COCAL I

COCAL – Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda.

Paraguaçu Paulista, SP

COCAL II

COCAL – Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda.

Narandiba, SP

FERRARI

Ferrari Agroindústria S.A. – Açúcar e Álcool

Pirassununga, SP

FURLAN

Usina Açucareira Furlan S.A.

Sta. Bárbara d’Oeste, SP

FURLAN – Avaré

Usina Açucareira Furlan S.A.

Avaré, SP

IACANGA

Usina Iacanga Açúcar e Álcool Ltda.

Iacanga, SP

IPIRANGA

Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool Ltda.

Descalvado, SP

IPIRANGA – MOCOCA

Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool Ltda.

Mococa, SP

JACAREZINHO

Companhia Agrícola Usina Jacarezinho

Jacarezinho, PR

MELHORAMENTOS

Destilarias Melhoramentos S.A.

Jussara, PR

BURITI

Pedra Agroindustrial S.A.

Buritizal, SP

DA PEDRA

Pedra Agroindustrial S.A.

Serrana, SP

IBIRÁ

Pedra Agroindustrial S.A.

Sta. Rosa do Viterbo, SP

IPÊ

Pedra Agroindustrial S.A.

Nova Independência, SP

PIONEIROS

Pioneiros Bioenergia S.A.

Sud Mennucci, SP

SANTA ADÉLIA

Usina Santa Adélia S.A.

Jaboticabal, SP

SANTA ADÉLIA – Pereira Barreto

Usina Santa Adélia S.A.

Pereira Barreto, SP

Santa Lúcia

SANTA LÚCIA

Usina Santa Lúcia S.A.

Araras, SP

Santa Maria

SANTA MARIA

J. Pilon S.A. – Açúcar e Álcool

Cerquilho, SP

São José da Estiva

SÃO JOSÉ DA ESTIVA

Usina São José da Estiva S.A. – Açúcar e Álcool

Novo Horizonte, SP

São Luiz

SÃO LUIZ S.A.

Usina São Luiz S.A.

Ourinhos, SP

São Manoel

SÃO MANOEL

Usina Açucareira São Manoel S.A.

São Manuel, SP

Uberaba

UBERABA

Usina Uberaba S.A.

Uberaba, MG

UMOE BIOENERGY I

Destilaria Paranapanema S.A.

Narandiba, SP

UMOE BIOENERGY II

Destilaria Paranapanema S.A.

Sandovalina, SP

CATANDUVA

Virgolino de Oliveira S.A. – Açúcar e Álcool

Ariranha, SP

JOSÉ BONIFÁCIO

Açucareira Virgolino de Oliveira S.A.

José Bonifácio, SP

MONÇÕES

Açucareira Virgolino de Oliveira S.A.

Monções, SP

N. SRA. APARECIDA

Virgolino de Oliveira S.A. – Açúcar e Álcool

Itapira, SP

ZILOR – BARRA GRANDE

Usina Barra Grande de Lençóis S.A.

Lençóis Paulista, SP

ZILOR – QUATÁ

Açucareira Quatá S.A.

Quatá, SP

ZILOR – SÃO JOSÉ

Açucareira Zillo Lorenzetti S.A.

Macatuba, SP

Balbo

Batatais
Cerradão
Clealco

Cocal
Ferrari
Furlan

Ipiranga

Melhoramentos

Pedra

Pioneiros
Santa Adélia

Umoe Bioenergy

Virgolino de Oliveira

Zilor
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Crescimento Sustentável
para Criação de Valor

O Relatório de Sustentabilidade, que a
Copersucar S.A. (“Copersucar“) publica pela
primeira vez, busca oferecer a seus públicos de
relacionamento uma visão integrada da empresa
e seu desempenho econômico, social e ambiental.
É uma demonstração do compromisso da empresa
com a transparência da gestão e a incorporação da
sustentabilidade à estratégia de negócio para criar
valor aos públicos de relacionamento.
O relatório atende às diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI G3), nível de aplicação B GRI Checked, e refere-se ao período de abril/2009
a março/2010.
Estão abrangidas neste relatório as operações
da Copersucar, da Copersucar Europe B.V. (escritório
em Roterdã, Holanda), da Companhia Auxiliar de
Armazéns Gerais (“Terminal Açucareiro Copersucar”)
e das 32 unidades produtoras (“Usinas Associadas”)
que eram associadas à Cooperativa de Produtores de
Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São
Paulo (“Cooperativa“) no início da safra 2009/2010
e são acionistas da Produpar, holding controladora
da Copersucar.
Como as Usinas Associadas têm plena
autonomia em seu negócio, a Copersucar
desempenha o papel de compartilhar conhecimentos,
fomentar a adoção de ações e práticas sustentáveis
e garantir que todas as associadas sejam informadas
das demandas, exigências e tendências do mercado
em relação à sustentabilidade.
As Usinas Associadas estão engajadas no
processo de sustentabilidade e comprometidas
com os programas de qualidade e socioambientais
conduzidos pela Copersucar e clientes. A elaboração
desta publicação contou com a participação de
grupos técnicos das Usinas Associadas para coleta,
análise e envio à Copersucar dos dados referentes
aos indicadores selecionados.
A empresa se compromete a analisar
sistematicamente seu desempenho econômico
e socioambiental e publicar a cada dois anos o
Relatório de Sustentabilidade.
Dentro do processo de melhoria contínua, para
os próximos relatórios, a Copersucar implementará
um sistema informatizado para aperfeiçoar a coleta
e o tratamento dos dados e elevar o grau de controle
e confiabilidade das informações. Também para
o próximo ciclo, procederá à verificação externa
do relatório, visando evidenciar a qualidade dos
dados relatados, principalmente quanto à sua
rastreabilidade e exatidão.

The objective of this first Copersucar
S.A. (“Copersucar“) Sustainability Report is to
provide stakeholders with an integrated view
of the company and its economic, social and
environmental performance. It is a demonstration
of the company’s commitment to adopting
transparent management practices and
incorporating sustainability into its business
strategy to create value for stakeholders.
The report is in compliance with Global
Reporting Initiative (GRI G3) guidelines, application
level B - GRI Checked - and refers to the period from
April 2009 to March 2010.
This report covers the operations of
Copersucar, Copersucar Europe B.V. (office in
Rotterdam, The Netherlands), Companhia Auxiliar
de Armazéns Gerais (“Copersucar Sugar Terminal”)
and the 32 production units (“Associated Mills”)
belonging to the Cooperativa de Produtores de
Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de
São Paulo (“Cooperative“) at the beginning of the
2009/2010 crop, which are also shareholders of the
Copersucar holding company Produpar.
Since the mills have full business autonomy,
the role played by Copersucar is one of sharing
knowledge, fostering the adoption of sustainable
actions and practices and ensuring that all
Associated Mills are fully informed about market
demands, requirements and trends regarding
sustainability.
The mills are fully engaged with the
sustainability process and committed to the
quality and socio-environmental programs run by
Copersucar and customers. This publication was
prepared with the participation of the Associated
Mills, who gathered, analyzed and supplied data on
the selected indicators to Copersucar.
The company is committed to systematically
analyzing its economic and socio-environmental
performance and publishing the Sustainability
Report every two years.
As part of the continuous improvement
process, for future reports Copersucar will
implement a computerized system to improve data
collection and processing, ensuring the reliability
and greater control over the information presented.
For the next cycle, Copersucar will also institute
external verification of the report with a view
to providing evidence of the quality of the data
presented, particularly in terms of accuracy
and traceability.
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