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Mensagem do Conselho 
de Administração

A Copersucar tem a satisfação de apresentar 
aos seus públicos de relacionamento o seu 
Relatório de Sustentabilidade, relativo às 
safras 2016-2017 e 2017-2018. Além de registrar 
os avanços da gestão no último biênio e os 
resultados alcançados, este relatório também 
reforça o desempenho da companhia como 
protagonista da sustentabilidade, premissa para 
a perenidade do negócio e fator de geração de 
valor para toda a sociedade, hoje e no futuro.

Em um biênio marcado pelo enfrentamento 
de inúmeras dificuldades, tanto no cenário 
econômico interno quanto no ambiente 
competitivo internacional, a Copersucar 
demonstrou capacidade de superação e de 
geração de resultados.

No período, vimos a consolidação da liderança 
da Copersucar no trading global de açúcar, por 
meio de sua investida Alvean, e no mercado de 
etanol, com a atuação relevante da Eco-Energy, 
sediada nos Estados Unidos, cuja aquisição 
do controle foi finalizada em 2017. A presença 
global da Copersucar nos seus dois principais 
mercados de atuação reflete a robustez de 
seu posicionamento também no Brasil, onde é 
líder no fornecimento de açúcar para clientes 
industriais e na comercialização de etanol.

Devemos ressaltar também o crescimento 
do negócio de logística e sua contribuição 
para os resultados da companhia. Nossa 
capacidade de armazenagem e transporte 
intermodal de açúcar e etanol, somada à 
excelência operacional, confirma-se cada vez 
mais como um diferencial competitivo do 
nosso modelo de negócio.

No plano institucional, merece realce 
a aprovação, pelo governo federal, do 
Programa RenovaBio, política pública de 
longo prazo que reconhece a contribuição 
dos biocombustíveis para o cumprimento das 
metas e dos compromissos assumidos pelo 
país para a redução das emissões de gases 
de efeito estufa. O RenovaBio vem fortalecer 
a presença do etanol na matriz energética 
brasileira e pode representar o necessário 
estímulo para novos investimentos. Com o 
fortalecimento do setor sucroenergético 
brasileiro, poderemos multiplicar o impacto 
positivo e sustentável dos nossos produtos.

 
Luís Roberto Pogetti
Presidente do Conselho  
de Administração

Da esquerda para a direita:  
Julio Boada, Tomas Manzano, Paulo Roberto de Souza, Pedro Paranhos,  
André Camargo, Luis Roberto Pogetti e Augusto Durand
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As duas safras compreendidas entre 
2016 e 2018 foram marcadas por grande 
volatilidade nos mercados de açúcar e 
etanol. No último ciclo, os preços do açúcar 
experimentaram um longo período de baixa, 
com quedas superiores a 30%, e o etanol 
recuperou a sua competitividade frente à 
gasolina em decorrência da nova política de 
preços iniciada em julho de 2017 no Brasil. 
Em cenários tão distintos, a Copersucar 
pôde comprovar a eficácia de sua gestão, 
com a necessária prontidão para atender 
os mercados e assegurar o alcance de 
resultados positivos.

Em 2017, a Alvean – joint-venture criada 
em parceria com a Cargill para exportação 
de açúcar – completou três anos de 
operação e consolidou-se como o maior 
player mundial do mercado de açúcar. No 
Brasil, a Copersucar é líder no mercado 
industrial, com 30% de participação.

No mercado de combustíveis, a 
nova política de preços no país trouxe 
competitividade ao etanol e restabeleceu 
as práticas de livre mercado. O etanol 
também mereceu reconhecimento por sua 
contribuição ao clima, com a aprovação do 
programa RenovaBio pelo governo federal.

Também na área logística, a Copersucar 
obteve resultados expressivos entre 2016 
e 2018. Nossos terminais movimentaram 
recordes de volume e prestação de serviços 
logísticos para terceiros, sendo que os 
volumes de usinas não sócias já superam 
a movimentação de açúcar cristal bruto 
realizada para os produtores associados.

A formação de um time de profissionais 
capacitados e desafiadores, focados no 
alcance dos objetivos estratégicos, foi 
fundamental para nosso crescimento e 
continuará a ser um aspecto estratégico 
para nossa gestão. Assim como a atenção 
à preservação da saúde e da qualidade de 
vida de todos que trabalham em nossos 
terminais e escritórios corporativos.

Ao completar dez anos em 2018, a 
Copersucar S.A. tem clareza de seu 
propósito. Conectamos o campo ao mundo, 
para levar os benefícios dos produtos 
a toda a sociedade e, assim, gerar e 
compartilhar valor sustentável. Com 
solidez nos negócios e visão estratégica, 
seguiremos firmes nessa direção.

Paulo Roberto de Souza
Presidente Executivo

Mensagem do Presidente
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Nosso Propósito
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Líder global na comercialização de açúcar e 
de etanol, a Copersucar S.A. possui um modelo 
único de negócio, que conecta o campo 
e a indústria sucroenergética ao mundo. 
Impulsionada pelo espírito cooperativo de 
seus acionistas, a companhia integra todos os 
elos da cadeia de valor da cana-de-açúcar e 
gera valor de forma sustentável, com produtos 
que atendem à demanda global crescente por 
alimento natural e energia renovável.

O propósito da Copersucar foi construído 
em um trabalho colaborativo entre diretores 
e gerentes em 2017 e validado pelo Conselho 
de Administração em 2018. Essa definição 
mais abrangente direciona a maneira como os 
641 colaboradores da companhia trabalham, 
dando mais clareza sobre qual a razão de 
existir da Copersucar, bem como o seu papel 
no setor sucroenergético e na sociedade. 
E, assim, geram prosperidade, bem-estar 
e benefícios ambientais, contribuindo 
com a sustentabilidade global por meio da 
negociação das duas commodities.

Alimento natural
O açúcar, fonte de energia e de sabor para 

os alimentos, é um ingrediente milenar e 
100% natural que está presente na cultura 
dos brasileiros e de diversos povos do mundo, 
contribuindo para uma dieta equilibrada, junto 
com a adoção de outros hábitos saudáveis, 
como a prática de atividades físicas. Como 
nutriente, está associado às políticas de 
segurança alimentar das nações. Nas safras 

2016-2017 e 2017-2018, o Brasil produziu quase 
80 milhões de toneladas de açúcar, o que 
representa cerca de 23% do volume consumido 
do alimento em todo o mundo nos últimos dois 
anos – segundo dados do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla 
em inglês).

A disseminação de informações relacionadas 
aos benefícios do açúcar é importante para 
que a população tenha padrões cada vez 
melhores de saúde e de qualidade de vida. Por 
isso, a Copersucar apoiou iniciativas como a 
campanha “Doce Equilíbrio”, realizada pela 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) 
para informar a sociedade sobre como manter 
um consumo equilibrado do alimento (leia mais 
na página 35).

Para uma vida mais saudável, a Copersucar 
também investe na educação e no estímulo 
a mudanças de hábitos alimentares das 
comunidades próximas aos seus terminais, por 
meio de palestras sobre alimentação saudável e 
outros temas relacionados que ocorrem dentro 
dos Fóruns em Roda – parte do Programa 
Conecta, sua plataforma de investimento social 
privado (saiba mais na página 60). 

Nosso
Propósito

O propósito  
da Copersucar

Conectar o campo ao mundo, provendo 
energia renovável e alimento natural 

para o bem-estar da sociedade.

Construído de forma colaborativa, o propósito foi 
apresentado aos colaboradores em 2018

A atuação da Copersucar incentiva a 
produção sustentável de alimentos, a 
pesquisa e a inovação na agricultura 
e o funcionamento adequado 
dos mercados de commodities de 
alimentos
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Energia  
renovável

O etanol de cana-de-açúcar é uma alternativa 
pronta e economicamente viável para substituir 
os combustíveis fósseis e reduzir as emissões de 
CO

2
 que contribuem para o aquecimento global. 

A Copersucar, em parceria com a UNICA e outras 
associações do setor sucroenergético, apoia a 
regulamentação do RenovaBio, política pública 
aprovada pelo governo federal, em 2017, que 
estabelece mecanismos para a descarbonização 
da cadeia de combustíveis nacionais.

O RenovaBio vai ao encontro do  
compromisso de redução das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) assumido pelo 
Brasil na COP-21, em 2015, ano em que o 
Acordo de Paris foi celebrado com o intuito 
de impedir que a temperatura do planeta 
aumente além de 2°C em relação aos níveis 
pré-industriais. A Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC, na sigla em inglês) do 
país prevê a redução das emissões em 37%, 
até 2025, e uma contribuição indicativa 
subsequente de 43% de redução, até 2030,  
na comparação com os níveis de 2005.

Estudo elaborado pelo Ministério do Meio 
Ambiente aponta que o setor sucroenergético 
tem potencial para mitigar 756 milhões de 
toneladas de CO

2
 equivalente no período entre 

2020 e 2030, frente a um investimento de  
R$ 160 bilhões para expansão e modernização.

Na safra 2017-2018, o etanol teve maior 
participação na matriz de combustíveis do 
Brasil, com crescimento de 3,1% nas vendas, 

O setor 
sucroenergético  

tem potencial 
relevante para 

a mitigação das 
emissões de  

gases de efeito 
estufa no país

para 26,5 bilhões de litros em relação 
ao período anterior, enquanto o 
consumo total de gasolina C no país, 
já com a mistura de 27% de etanol 
anidro, registrou queda de 1,4%, para 
43,1 bilhões de litros. A melhoria do mix 
de etanol deve-se ao incremento de 
7,2% nas vendas do produto hidratado 
nos postos de abastecimento, atingindo 
14,9 bilhões de litros, de acordo com 
dados da Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
compilados pela União da Indústria da 
Cana-de-Açúcar (UNICA).

A comercialização de etanol no Brasil e em 
mercados internacionais estimula o uso de um 
biocombustível renovável, produzido a partir de 
uma matéria-prima que contribui para o sequestro 
de CO

2
 da atmosfera, e a substituição dos 

derivados de petróleo
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As 35 usinas produtoras  
cultivam a cana-de-açúcar 

e produzem açúcar e etanol 
de acordo com as melhores 
práticas do mercado para 
garantir a rastreabilidade  

e sustentabilidade  
dos produtos

4,6 milhões 
de toneladas de açúcar produzidas

3,9 bilhões 
de litros de etanol produzidos

A infraestrutura logística  
da Copersucar transporta 

esses produtos por  
diferentes modais  

para levá-los a clientes  
no Brasil e no 

 exterior

5,6 milhões  
de toneladas  

movimentadas em Santos

39%
do etanol transportado  

por dutos

56%
do açúcar transportado 

por ferrovias

+ de 82 mil 
viagens de  
caminhões

Os clientes recebem 
produtos com a garantia 
do atendimento aos mais 
altos padrões. Assim, toda 
a sociedade se beneficia, 
com energia renovável e 

alimento natural
BonsucroTM

A Copersucar (desde 
2011) e oito usinas 

produtoras são 
certificadas

Acesso a mercados 
internacionais 

Aderência aos critérios  
norte-americanos, europeus  

e japoneses

As empresas investidas 
impulsionam o alcance 
aos diversos mercados 

e a capacidade 
de integração da 

Copersucar

9,8 bilhões 
de litros de etanol

movimentados pela Eco-Energy

12,2 milhões  
de toneladas de açúcar 

movimentadas pela Alvean

etanol

85 milhões
de toneladas de cana moídas

Somos desafiadores
Questionamos os limites e nos 
colocamos desafios. Somos 
empreendedores. Fazemos acontecer 
com ética e seriedade. 

Somos responsáveis
Para nós, o combinado não sai 
caro. Fazemos o que falamos. 
Assumimos riscos considerando os 
impactos de curto e longo prazo 
das nossas decisões e ações. 

Somos ágeis
Temos senso de urgência, mas 
pensamos antes de agir. Respondemos 
de forma rápida às necessidades do 
mercado e de nossos clientes, com 
processos flexíveis e eficientes. 

Somos profissionais
Valorizamos a meritocracia e a 
alta performance. Estimulamos o 
diálogo e o aprendizado. Investimos 
no desenvolvimento das pessoas 
e reconhecemos suas ideias e 
contribuições.

Somos colaborativos
Atuamos em rede. Agimos de forma 
integrada e global. Compartilhamos 
opiniões, conhecimentos e experiências 
em busca do desenvolvimento do 
negócio e das pessoas.

Nosso jeito  
de ser e fazer

Nosso modelo de negócio
1º elo  

Clientes e mercado  
interno e externo

2º elo  
Transporte e  

comercialização

3º elo  
Copersucar S.A.

4º elo  
Usinas

Safra 2017-2018

Conectar o campo ao mundo é o papel da Copersucar,  
promovendo a geração de valor sustentável em todos  

os elos da cadeia de valor da cana-de-açúcar

etanol
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A estratégia da Copersucar, apoiada em três 
pilares (internacionalização, crescimento e ganhos 
estruturais), foi atualizada em 2017. As prioridades 
estratégias até 2021 passaram a se concentrar 
em três principais alavancas de resultado com 
diretrizes voltadas para o fortalecimento da presença 
nos principais mercados de açúcar no mundo; a 
consolidação da oferta e a ampliação dos ganhos 
estruturais nos negócios relacionados ao etanol, e o 
aumento da capacidade, utilização e otimização dos 
ativos logísticos. Os investimentos realizados no último 
biênio tiveram como objetivo fortalecer a estratégia e 
garantir a maximização do retorno aos acionistas.

A cadeia produtiva começa nas usinas que possuem 
gestão própria e fabricam o açúcar e o etanol 
comercializados com exclusividade pela Copersucar 
S.A. aos clientes no Brasil e no exterior.

A integração entre as usinas e o mercado 
consumidor é feita por meio de uma estrutura 
logística própria, pelos terminais multimodais em 
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, o Terminal 
Açucareiro Copersucar, em Santos, e o terminal 
de combustíveis em Paulínia (SP), que passou a 
ser uma joint-venture entre a Copersucar e a BP 
Biocombustíveis, a partir de março de 2018 (saiba 
mais na página 42). Na rede logística, a Copersucar 

é responsável desde a retirada do açúcar e do etanol 
nas usinas até a entrega dos produtos aos clientes, 
utilizando-se dos modais de transporte rodoviário, 
ferroviário e marítimo, além do etanolduto, que 
conecta as regiões produtoras aos principais centros 
consumidores.

As empresas investidas complementam o modelo de 
atuação, impulsionando o crescimento dos negócios 
com o compartilhamento de investimentos e de 
riscos. Entre elas destacam-se: a Alvean, joint-venture 
controlada pela Copersucar e pela Cargill, que tem 
ampliado sua participação na comercialização de 
açúcar em mercados estratégicos do exterior; e a 
Eco-Energy, uma das líderes na comercialização de 
biocombustíveis nos Estados Unidos, cuja aquisição 
de 100% do capital foi finalizada na safra 2016-2017 
e posicionou a Copersucar como uma das maiores 
comercializadoras de biocombustíveis do mundo.

Na safra 2017-2018, a Alvean comercializou 12,2 
milhões de toneladas de açúcar no mercado global, das 
quais 7,9 milhões foram originadas no Brasil, incluindo 
o volume fornecido pela Copersucar. A empresa é líder 
global nesse mercado, com 32% de participação. A 
Eco-Energy, por sua vez, comercializou 9,8 bilhões de 
litros de etanol, sendo responsável por cerca de 16% 
do mercado de etanol nos Estados Unidos.

As alavancas de  
resultado da Copersucar

Fortalecimento 
da presença nos 

principais mercados 
de açúcar no  

mundo

Consolidação da  
oferta e a ampliação  

dos ganhos estruturais 
nos negócios 
relacionados  

ao etanol

Aumento  
da capacidade  

e otimização dos  
ativos logísticos

Reconhecimentos

2016

2017
• ANUÁRIO VALOR 1000

Eleita a melhor e maior empresa do 
setor de açúcar e álcool e a 18ª maior 

empresa do Brasil. Foi reconhecida por 
sua safra positiva do biênio 2016/2017 

e recebeu destaque em três dos oito 
critérios avaliados: receita líquida, 

rentabilidade e giro do ativo. 

• ANUÁRIO MELHORES DO 
AGRONEGÓCIO/GLOBO RURAL

Premiada nas categorias   
Bioenergia e Comércio Exterior.

• ANUÁRIO  
ÉPOCA 360º

Eleita a 1ª em  
Governança Corporativa  

no Agronegócio e  
18ª maior empresa  

brasileira em  
receita líquida.

• EMPRESAS MAIS/ 
O ESTADO DE  
S. PAULO 
Eleita uma das 10 
Empresas Líderes  
em Governança.

• PRÊMIO MARCO/  
ÉPOCA NEGÓCIOS 
A Copersucar é eleita  
a “marca de maior 
prestígio” na categoria 
Agronegócio.

• PREMIUM 
SUPPLIERS 
A Copersucar recebe  
o troféu bronze  
da Coca-Cola Femsa 
Brasil, pela busca 
e aperfeiçoamento 
contínuo de qualidade. 
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TERMINAIS 

1  Terminal Multimodal Copersucar  

(São José do Rio Preto-SP)
2  Terminal Multimodal Copersucar  

(Ribeirão Preto-SP)
3  Terminal de combustíveis  

 (Paulínia-SP)
4  Terminal Açucareiro Copersucar  

(Santos-SP)

USINAS PRODUTORAS

1  Grupo Econômico Balbo –  

Usina Santo Antonio (Sertãozinho-SP)
2  Grupo Econômico Balbo –  

Usina São Francisco (Sertãozinho-SP)
3  Usina Uberaba (Uberaba-MG)
4  Caçu (Vicentinópolis-GO)
5  Cerradão (Frutal-MG)
6  Cocal Narandiba (Narandiba-SP)
7  Cocal Paraguaçu Paulista  

(Paraguaçu Paulista-SP)
8  Ferrari (Pirassununga-SP)
9  Furlan Avaré (Avaré-SP)
10  Furlan Santa Bárbara  

(Santa Barbara D’Oeste-SP)
11  Ipiranga Descalvado (Descalvado-SP)
12  Ipiranga Iacanga (Iacanga-SP)
13  Ipiranga Mococa (Mococa-SP)
14  Jacarezinho (Jacarezinho-PR)
15  Melhoramentos (Jussara-PR)
16  Melhoramentos Nova Londrina  

(Nova Londrina-PR)
17  Pedra Agroindustrial –  

Usina Buriti (Buritizal-SP)
18  Pedra Agroindustrial –  

Usina da Pedra (Serrana-SP)
19  Pedra Agroindustrial –  

Usina Ipê (Nova Independência-SP)
20  Pitangueiras (Pitangueiras-SP)
21  Santa Adélia Jaboticabal  

(Jaboticabal-SP)
22  Santa Adélia Pereira Barreto  

(Pereira Barreto-SP)
23  Santa Adélia Pioneiros  

(Sud Mennucci-SP)
24  Santa Lúcia (Araras-SP)
25  Santa Maria (Cerquilho-SP)
26  São José da Estiva (Novo Horizonte-SP)
27  São Luiz S.A. (Ourinhos-SP)
28  São Manoel (São Manuel-SP)

Participações  
e joint-ventures

• 100% de participação  
acionária na Eco-Energy 
Atua na comercialização e distribuição  
de biocombustíveis nos Estados Unidos.  
As operações combinadas da Copersucar  
e da Eco-Energy constituem a maior 
plataforma global de biocombustíveis.

• 50% de participação  
acionária na Alvean 
Especialista na originação, comercialização  
e trading de açúcar cristal bruto e branco, a  
Alvean (joint-venture com a Cargill) possui 
escritórios comerciais em oito países e 
operações em todos os continentes.

• 50% de participação acionária  
no terminal de combustíveis  
em Paulínia 
Em uma joint-venture com a BP 
Biocombustíveis, o terminal de combustíveis 
em Paulínia, no estado de São Paulo,  
tem capacidade de armazenagem de  
180 milhões de litros de etanol.

• 24,72% de participação  
acionária na Logum* 
Empresa criada para viabilizar um  
sistema integrado de distribuição  
de etanol por dutos.

• 16,93% de participação  
no CTC 
É o maior centro de desenvolvimento  
de biotecnologia de cana-de-açúcar  
do mundo e conta com a participação  
dos principais players do setor 
sucroenergético.

*Corresponde à participação direta de 20,81% somada  
à participação indireta, via Uniduto, de 3,91%

GRI 102-4

GO

MG

SP

PR

29  Umoe Bioenergy II (Sandovalina-SP)
30  Viralcool Castilho (Castilho-SP)
31  Viralcool Destilaria Santa Inês  

(Sertãozinho-SP)
32  Viralcool Pitangueiras (Pitangueiras-SP)
33  Zilor – Barra Grande (Lençóis Paulista-SP)
34  Zilor – Açucareira Quatá (Quatá-SP)
35  Zilor – Açucareira Zillo Lorenzetti  

(Macatuba-SP)
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A Copersucar é composta por 20 grupos 
econômicos, que possuem 35 usinas produtoras 
e formam seu corpo de acionistas. Desde a 
fundação, em 2008, a companhia adota as 
melhores práticas de governança corporativa e 
conta com uma gestão executiva profissional. 
A companhia possui uma estrutura de gestão 
alinhada às diretrizes do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC).

O mais alto órgão de governança da Copersucar 
é a Assembleia Geral de Acionistas, que elege o 
Conselho de Administração – formado por  
11 membros para um mandato de dois anos. Os 
membros do Conselho podem ser reeleitos e dois 
deles são independentes.

Para apoiar o processo de tomada de decisão e 
a avaliação do contexto de atuação da Copersucar, 
o Conselho de Administração conta com o apoio 
de comitês de assessoramento, que funcionam 
permanentemente (veja na página 22).

A execução da estratégia de negócios da 
Copersucar fica a cargo da Diretoria Executiva, que 
reúne um grupo de seis diretores e o presidente 
executivo, responsáveis pela administração e 
acompanhamento dos resultados operacionais 
da companhia. Em março de 2018, a Copersucar 
promoveu uma reformulação de sua estrutura 
executiva, visando a uma gestão ainda mais 
integrada e focada nos diferentes negócios.

Todos os responsáveis pela governança da 
Copersucar são capacitados para as políticas e 
diretrizes anticorrupção da companhia, conforme 
a identificação de demandas decorrentes de 
alterações na legislação ou outros fatores.

Composição do Conselho de Administração

Presidente

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro – Membro 
Independente

Conselheiro – Membro 
Independente

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Luís Roberto Pogetti

Antonio Eduardo Tonielo

Antonio José Zillo

Carlos Dinucci

Carlos Ubiratan Garms

Clésio Antonio Balbo

Geraldo José Carbone

José Luciano Duarte Penido

Luiz Roberto Kaysel Cruz

Norberto Bellodi

Sandro Henrique Sarria Cabreira

Composição da Diretoria Executiva

Presidência Executiva

Diretoria Comercial e de 
Planejamento

Diretoria de Logística

Diretoria de Estratégia, 
Participações e Relações  
com Usinas

Diretoria de Administração, 
Finanças e de Relações  
com Investidores

Diretoria de Gente e Gestão

Diretoria Jurídica e de 
Governança

Paulo Roberto de Souza

Pedro Paranhos

Paulo Roberto de Souza 
(interinamente)

Tomas Manzano

Augusto Durand

André Camargo

Julio Boada

Nossa
governança
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Estrutura de  
governança da Copersucar

Assembleia de 
Acionistas

Conselho de 
Administração

Financeiro, 
Auditoria e 

Gestão  
do Risco

RH e 
Remuneração

Institucional e 
Estratégia

Ética e 
Sustentabilidade

Diretoria 
Executiva

11 membros
2 conselheiros 
independentes

20 grupos 
econômicos
35 usinas 
produtoras

4 comitês de 
assessoramento

Participações societárias 

A Copersucar realizou, na 
safra 2017-2018, a primeira 
edição do Programa de 
Formação e Relacionamento 
com Acionistas, que contou com 
17 representantes dos grupos 
econômicos controladores da 
companhia. O objetivo da ação 
é estreitar o relacionamento 
e aprimorar o conhecimento 
desse público sobre o modelo 
de negócio, as operações, 
a estrutura de governança 
corporativa da Copersucar, bem 
como aperfeiçoar competências 
técnicas e de gestão.

Os módulos do Programa, com 
carga horária de 130 horas, foram 
ministrados sob a supervisão 
acadêmica do Instituto de 
Ensino e Pesquisa (Insper) e 
contaram com a participação dos 
executivos da Copersucar. Além 
disso, a grade curricular incluiu 
visitas ao Terminal Açucareiro 
Copersucar (TAC) e ao terminal de 
combustíveis em Paulínia.

Ao final do programa, os 
participantes apresentaram 
projetos que se aplicam à realidade 
da Copersucar e propuseram 
melhorias nos resultados e 
no relacionamento entre a 
companhia, as usinas sócias e os 
clientes. Uma segunda turma do 
programa, com 19 participantes, foi 
aberta na safra 2018-2019.

Formação e 
relacionamento  
com acionistas

GRI 102-18

Companhia Auxiliar de 
Armazéns Gerais

Sugar Express 
Transportes  

S.A.
100%

Copersucar Distribuidora 
Ltda.

TCE Participações S.A.
Terminal de 

Combustíveis 
Paulínia S.A.

100%

Uniduto  
Logística S.A

Eco-Energy 
Global Biofuels  

LLC
100%

Logum  
Logística S.A

Copersucar 
Europe S.L.

100%

CTC-Centro de 
Tecnologia Canavieira 

S.A.

Alvean Sugar 
Intermediação e 

Agenciamento Ltda.

Alvean Sugar S.L.

Copersucar North 
America LLC

Copersucar Tradding 
AVV

Copersucar Europe S.L.

Copersucar Armazéns 
Gerais S.A.

100%

99,99%

50%

39,07%

20%

16,93%

50%

50%

100%

100%

100%

100%
0,01%

Copersucar S.A.
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Ética e  
conformidade  
dos negócios

Na construção do relacionamento com 
seus diferentes públicos, a Copersucar 
tem o compromisso de preservar a 
ética e os valores que norteiam a 
condução dos negócios com integridade 
e transparência. Essas diretrizes estão 
expressas no Código de Conduta e Ética 
nos Negócios, que orienta a atuação 
de todos os colaboradores e da alta 
administração na gestão da companhia. 
Todos os colaboradores do escritório e dos 
terminais, quando admitidos, são inseridos 
no Programa de Integração, que aborda, 
entre outros aspectos, os conceitos 
trazidos no documento.

Em março de 2018, a Copersucar 
capacitou 100% dos colaboradores, em 
todas as suas unidades, em uma série de 
treinamentos para reforçar os conceitos 
e a importância do Código de Conduta e 
Ética. A capacitação incluiu temas como 
respeito à legislação brasileira, segurança, 
relação com clientes e fornecedores, 
entre outros aspectos relevantes para o 
crescimento sustentável dos negócios.

O Canal Ético está aberto para que  
os colaboradores esclareçam dúvidas sobre 
os valores éticos e relatem situações do 
cotidiano que possam estar em desacordo 
com as diretrizes do Código de Conduta 
e Ética. A ferramenta, gerenciada por 
empresa externa e independente, também 
está disponível aos demais públicos da 
companhia e pode ser acessada, de  
forma confidencial ou anônima, por  
meio do site, e-mail ou telefone.

Atenta a toda a sua cadeia de valor,  
a Copersucar também possui o Código 
de Conduta e Ética de Fornecedores, que 
define as diretrizes a serem seguidas  
pelos parceiros que prestam serviços  
e fornecem materiais para a companhia. 

No último biênio, 111 fornecedores, em um 
universo de 508 parceiros cujos contratos 
foram avaliados corporativamente pela 
área de suprimentos, já formalizaram 
sua adesão ao Código, assegurando seu 
comprometimento com as boas práticas 
e a gestão responsável dos impactos 
socioambientais em suas atividades.

Gestão  
de riscos

A Copersucar vem em constante 
evolução no seu modelo de gestão de 
riscos. Em 2016 iniciou um processo 
para ampliar essa gestão e reunir, em 
uma matriz única, todos os riscos de seu 
modelo de negócios, voltados aos aspectos 
financeiros, operacionais e de mercado.

Esse trabalho foi suportado por uma 
metodologia que inclui a análise da 
vulnerabilidade, impacto e respostas aos 
riscos, considerando a efetividade dos 
planos de mitigação já existentes.  
Soma-se a essa metodologia a busca  
por indicadores de acompanhamento,  
com o intuito de antever eventuais 
ocorrências, bem como oportunidades  
e o desenvolvimento de plano de  
continuidade dos negócios.  

Para a aplicação desse modelo, a 
Copersucar conta com estrutura  
dedicada à gestão de riscos. A Auditoria 
Interna, ligada diretamente ao Comitê 
Financeiro, Auditoria e Gestão de Risco  
do Conselho de Administração, 
complementa a governança da gestão  
do tema na Copersucar. Com o suporte  
de uma consultoria externa independente, 
o modelo de auditoria interna da 
companhia está alinhado com as  
melhores práticas do mercado, e tem  
sido bastante efetivo e contribuído  
para o aprimoramento e compliance  
dos processos.

Como acessar  
o canal ético

www.copersucar.com.br/etica

0800 702 2312 
de segunda a sexta-feira,  
das 8h00 às 17h50
(somente português)

canaleticocopersucar 
@tmf-group.com 
(português ou inglês)

GRI 102-16 | 103-1 | 103-2 | 103-3
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A fim de aprimorar seus processos e 
controles internos, a Copersucar melhora 
continuamente as ferramentas disponíveis 
para o gerenciamento e administração  
de seus negócios. Com maior eficiência  
em suas áreas administrativas, a 
companhia ganha agilidade para tomar 
decisões estratégicas e direcionar seus 
negócios de compra e venda de açúcar  
e etanol e de logística.

Na safra 2016-2017, a Copersucar  
promoveu a aplicação de uma pesquisa 
de marca e imagem com os principais 
públicos de relacionamento da companhia. 
O objetivo da sondagem foi avaliar a 
comunicação, o relacionamento e o grau  
de conhecimento sobre a Copersucar por 
uma amostra representativa dos elos de 
sua cadeia de negócios. 

Os públicos envolvidos nessa pesquisa 
foram bancos e seguradoras, clientes, 
usinas sócias, operadores logísticos, 
entidades setoriais, órgãos do poder 
público e imprensa. Todos os grupos de 
entrevistados apontaram a Copersucar 
como a empresa mais lembrada do setor de 
açúcar e etanol. O relacionamento com a 
companhia é considerado ótimo por  
72,1% dos clientes, 60,5% dos 
representantes das usinas e 58,7% dos 
operadores logísticos entrevistados.

O levantamento complementou a pesquisa 
de engajamento realizada, em 2017, com 
os colaboradores, para aferir a adesão 
aos valores da nova cultura da empresa e 
avaliar aspectos de sua Política de Recursos 
Humanos (leia mais na página 66).

Avanços na gestão

Com foco no aprimoramento da 
cadeia de fornecimento, foi estruturado 
o processo de homologação de 
fornecedores, que tem como objetivo 
avaliar aspectos qualitativos, financeiros 
e de sustentabilidade nos novos e 
nos atuais parceiros estratégicos da 
Copersucar. A companhia também 
iniciou a elaboração da Política de 
Homologação de Fornecedores, que 
abrange as empresas que fornecem 
produtos e serviços considerados 
estratégicos para o negócio. Desde 
a safra 2017-2018, a maioria dos 
fornecedores que prestaram serviços 
contínuos concordam, por meio de 
cláusulas nos contratos firmados, em 
seguir o Código de Conduta e Ética de 
Fornecedores da companhia.

A Copersucar foi 
a empresa mais 

lembrada do 
setor de açúcar e 
etanol de acordo 

com pesquisa 
promovida na safra 

2016-2017
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Nosso Negócio
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A Copersucar e as usinas produtoras, que fornecem o açúcar e o etanol comercializados,  
adotam as melhores práticas para garantir a rastreabilidade e a sustentabilidade  
dos produtos comercializados para clientes no Brasil e no exterior.

Nosso negócio

Os produtos da Copersucar

É vendido a granel, 
em larga escala, 

principalmente para 
o mercado externo 
(grandes refinarias  

do Oriente Médio, África 
e Ásia, entre outros). 

Os principais tipos 
são o VHP (Very High 

Polarization) e o açúcar 
VHP Plus (Very High 

Polarization Plus). 

É vendido em  
big-bags de  

1.200 kg para 
fabricantes de 

bebidas e alimentos 
e em sacos de  

50 kg tanto para 
o mercado interno 

quanto para o 
mercado externo. 

Composto por 99,3% 
de etanol puro, é 

comercializado para 
as distribuidoras de 

combustíveis para ser 
adicionado à gasolina, 

em uma proporção 
de 27%, segundo 

determinação  
do governo brasileiro. 

Composto por até 
7,5% de água, é 
vendido para as 
distribuidoras 
que fazem a 

comercialização para 
os consumidores 

nos postos de 
abastecimento de 

combustíveis. 

Requisitos de  
mercado para  
o etanol

O etanol comercializado pela Copersucar 
nos Estados Unidos atende aos requisitos da 
regulação federal da Environmental Protection 
Agency (EPA) e da California Air Resources Board 
(CARB), específica para o mercado da Califórnia. 
Para o mercado da Europa, a companhia conta, 
além da certificação Bonsucro, com o certificado 
do International Sustainability and Carbon 
Certification (ISCC). Já para a comercialização 
no mercado do Japão, a Copersucar atende aos 
critérios definidos pelo Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI). 

Esses e outros padrões de mercado atendidos 
pela Copersucar e pelas usinas produtoras são 
ferramentas importantes para oferecer garantias, 
aos clientes, da comprovação de origem e da 
rastreabilidade dos produtos comercializados, 
com a adoção de boas práticas ambientais e 
sociais desde o cultivo da cana-de-açúcar até a 
transformação da matéria-prima. 

Certificações e requisitos 
de mercado

Certificação ISO 22000 – Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos

Certificação FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000

Kosher

Bonsucro™

RFS2 (Renewable Fuel Standard)/Environmental Protection Agency (EPA)

METI (Japão)

LCFS (Low Carbon Fuel Standard)/California Air Resources Board (CARB)

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)

9

6

12

8

33

27

11

8

 
Total de usinas que 
atendem ao padrão

Açúcar 
cristal 
branco 

Açúcar 
cristal 
bruto 

Etanol 
anidro

Etanol  
hidratado

BonsucroTM

A certificação Bonsucro™ é uma referência 
mundial em sustentabilidade na produção 
de cana-de-açúcar e seus derivados. Ela 
analisa todo o processo da cadeia, os 
impactos à biodiversidade, ao ecossistema, 
aos direitos humanos e trabalhistas, além 
do cumprimento às exigências de produção 
e da promoção de melhorias constantes.
A Copersucar, desde 2011, e oito usinas 
produtoras são certificadas pela Bonsucro. 
A produção certificada corresponde a um 
volume de 11 milhões de toneladas de  
cana-de-açúcar. Em 2015, meses após  
o início de sua operação, a Alvean 
conquistou o certificado.

GRI 102-2 | 102-6 | 103-1 | 103-2 | 103-3

As certificações dos produtos atestam 
o compromisso da Copersucar e das 
usinas produtoras com um modelo de 
produção responsável, no qual existe 
o respeito aos direitos humanos e a 
condições dignas de trabalho

GRI 102-11 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 416-1

Terminais multimodais para o transporte ferroviário,  
rodoviário, marítimo e por meio do etanolduto.

Logística da Copersucar
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Como principal  
player no mercado 
global de açúcar,  
a Alvean contribui
para a estratégia de 
internacionalização  
da Copersucar

3,4  
milhões

de toneladas no 
mercado interno

5,6  
milhões

de toneladas no 
mercado externo

9 milhões 
de toneladas de açúcar 

comercializadas no biênio

O açúcar da Copersucar chega a clientes do 
mercado brasileiro e do exterior. No Brasil, as 
principais indústrias de alimentos e de bebidas 
são os compradores de açúcar cristal branco e 
bruto, que dispõem do suporte de uma equipe 
comercial própria da companhia. No mercado 
externo, por meio da Alvean, nosso açúcar tem 
como principais clientes as refinarias localizadas 
no Oriente Médio, norte da África e na Ásia.

Na safra 2017-2018, a Copersucar 
comercializou 4,5 milhões de toneladas de 
açúcar, mesmo volume da safra 2016-2017, ao 
excluir as exportações pré-pagas. O volume 
destinado à exportação correspondeu a  
2,9 milhões de toneladas na última safra e a  
2,7 milhões de toneladas na safra anterior.

A safra 2017-2018 marcou o terceiro 
ano completo de atuação da Alvean como 
principal player no mercado global de açúcar. 
A constituição da trading em parceria com a 
Cargill, em 2014, foi um movimento de sucesso na 
estratégia de internacionalização da Copersucar.

Pelo modelo de negócio, a Alvean tornou-se 
compradora exclusiva da oferta de açúcar da 
Copersucar destinada ao mercado externo, e 
passou a atuar intensivamente na originação, 
adquirindo açúcar cristal branco e bruto para 
exportação proveniente também de outras  
fontes de suprimento, no Brasil e em outros  
polos produtores do mundo.

Esse modelo de atuação, além de expandir  
a participação da Alvean no mercado 
de açúcar, também ampliou a escala de 
utilização da infraestrutura de logística da 
Copersucar, já que a companhia é a  
prestadora preferencial desses serviços para  
a Alvean (mais informações na página 40).

Açúcar

Comercialização de açúcar 
(milhões de toneladas)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

1,9

2,7

1,8

2,7

1,6

2,9

 Mercado interno
 Mercado externo

Movimentação da Alvean  
(milhões de toneladas)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

11,5

*Inclui volume fornecido 
pela Copersucar

4,6 4,5 4,5

8,6

12,1

8,9

12,2

7,9

 Comercialização global
 Originação no Brasil*
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Relação  
com os clientes

No mercado brasileiro, a Copersucar 
vai além da entrega de açúcar para as 
indústrias de alimentos e de refrigerantes. 
Nesse segmento, a companhia cumpre seu 
propósito de conectar o campo e a indústria, 
investindo em relacionamentos de longo 
prazo que permitem identificar as demandas 
dos grandes fabricantes e contribuir  
para melhorar o processo produtivo das 
usinas, que produzem e fornecem  
a matéria-prima.

Um dos objetivos da Copersucar é 
aproximar ainda mais os produtores de 
açúcar da realidade do mercado de açúcar 
industrial. Na safra 2017-2018, a companhia 
promoveu cinco workshops com as usinas 
produtoras, nos quais foram discutidas 
ações nos processos industriais para 
melhoria da qualidade do produto. 

Os encontros contaram com a apresentação 
de cases desenvolvidos pelas próprias usinas 
e o compartilhamento de experiências e 
conhecimentos para evitar ocorrências 
de empedramento e amarelecimento do 
açúcar, dentre outros. Com essa iniciativa, 
a Copersucar busca diminuir o número de 
não conformidades apontadas por clientes 
relacionadas a aspectos técnicos dos 
produtos e disseminar as boas práticas 
adotadas entre as usinas produtoras.

A aproximação com as áreas técnicas das 
usinas também tem permitido avançar no 
uso de novas tecnologias e soluções que 
melhoram o desempenho do açúcar nos 
processos produtivos dos clientes. Desde 
2015, a Copersucar tem desenvolvido um 
projeto para aprimorar o processo de 
filtrabilidade e diminuição da turbidez do 
xarope utilizado na produção das bebidas.

A iniciativa envolve o uso da enzima  
alfa-amilase na produção do açúcar  
cristal branco. A biotecnologia melhora 
aspectos como redução de cor, cristalização 

e floculação, além de beneficiar a 
filtrabilidade. Em 2017, parte das usinas 
produtoras realizou um projeto piloto 
para testar a solução e, a partir da 
safra 2018-2019, todos os produtores 
poderão utilizá-la nos processos de 
produção de açúcar cristal branco e 
bruto tipo 3C, com a garantia de que 
o produto final não apresente traços 
residuais da enzima.

Equilíbrio  
no consumo  
de açúcar

A Copersucar foi uma das 
apoiadoras do projeto “Doce 
Equilíbrio”, desenvolvido 
pela UNICA para informar a 
população sobre os benefícios 
do açúcar dentro de uma dieta 
balanceada e de um estilo de 
vida que combine atividades 
físicas e cuidados com a saúde. 
O crescimento da obesidade na 
população global, em especial 
entre crianças e jovens, tem 
proporcionado o surgimento 
de campanhas organizadas 
que tendem a disseminar 
informações sem base 
científica e, em alguns casos, 
equivocadas sobre os impactos 
do consumo de açúcar.

Frente a esse cenário, o 
projeto foi desenvolvido entre 
2015 e 2018 pela UNICA, para 
difundir informações precisas 
e úteis sobre o produto para 
consumidores, imprensa, 
órgãos governamentais e 
demais atores da cadeia de 
valor. A plataforma “Doce 
Equilíbrio” contou com a 
participação de especialistas 
multidisciplinares e ações 
de divulgação espontânea 
na mídia, além de um blog e 
publicações em redes sociais.

Entre os conteúdos 
produzidos estão textos 
educativos sobre o açúcar e 
disponibilização de receitas 
que ajudam a posicionar 
o produto como um dos 
ingredientes para uma vida 
mais prazerosa, saudável e 
equilibrada. 

A conexão entre as 
usinas e os clientes 
finais do açúcar permite 
o desenvolvimento de 
novas soluções para 
ganhos em produtividade
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Somadas as operações diretas no Brasil 
e as da Eco-Energy, sua subsidiária integral 
nos Estados Unidos, a Copersucar detém a 
maior plataforma global de comercialização e 
distribuição de etanol. A integração permite 
capturar ganhos de sinergia, já que esses 
mercados são os maiores produtores e 
consumidores de etanol no mundo, com as 
oportunidades de importação e exportação 
de ambos os países. Parte do etanol também 
é comercializada no Japão e na Coreia do Sul, 
ampliando o alcance dos benefícios ambientais 
proporcionados pelo produto nacional.

A evolução contínua da cadeia produtiva 
do etanol de cana-de-açúcar, com atenção 
especial à questão dos impactos ambientais, 
torna o biocombustível nacional uma das mais 
eficientes opções para a redução das emissões 
de gases de efeito estufa e o combate às 
mudanças climáticas. A capacidade das 
usinas de produzirem a energia necessária 
à produção a partir da biomassa (bagaço da 
cana) e os ganhos no transporte da matéria-
prima diminuem a pegada ambiental em 
relação a outros biocombustíveis.

Na safra 2017-2018, a Copersucar 
comercializou 4,3 bilhões de litros  
de etanol (anidro e hidratado). Na safra  
2016-2017, esse volume totalizou 4,2 bilhões  
de litros. Do total comercializado na última 
safra, 3,6 bilhões de litros foram destinados  
ao mercado interno e 0,7 bilhão para o 
mercado externo. Na safra 2016-2017, essa 
divisão foi de 3,7 bilhões para o Brasil e  
0,5 bilhão foi exportado.

Etanol

A estratégia da Copersucar para o etanol, 
no último biênio, incluiu a estruturação de 
contratos de longo prazo com os clientes 
nacionais. Dessa forma, a companhia tem 
conseguido reduzir a exposição à volatilidade 
do mercado de trading e obter resultados 
estruturais, agregando valor por meio dos 
serviços de logística.

Em linha com a estratégia de ampliar a 
internacionalização de seus negócios e os 
ganhos estruturais, a Copersucar concluiu, no 
fim da safra 2016-2017, a aquisição de 100% 
do capital da Eco-Energy, iniciada em 2012.  

A movimentação de 
etanol da Eco-Energy 
representa 16% do 
market share nos 
Estados Unidos

 27,5  
 bilhões

de litros 
de etanol 

comercializados 
no biênio

70%
do volume  

foi  
movimentado 

pela  
Eco-Energy

9,2
9,88,8

Comercialização de etanol  
(bilhões de litros)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

5,0
4,2 4,3

 Copersucar   
 Eco-Energy

13,8 13,4
14,1

37 RELATÓRIO COPERSUCAR – 2016-201836 



CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

O RenovaBio, programa desenvolvido pelo 
governo federal para aumentar a presença de 
biocombustíveis na matriz energética brasileira, 
tem o potencial para dar um novo impulso 
aos investimentos e à produção de etanol no 
Brasil. Como uma das líderes do setor no país, a 
Copersucar participou ativamente das discussões 
e contribuiu com ideias e proposições para que 
a política pública, alinhada à estratégia nacional 
de descarbonização da economia, pudesse ser 
sancionada pelo presidente da República, em 
dezembro de 2017, a Lei 13.576.

No próximo biênio, a expectativa do setor é que o 
RenovaBio seja regulamentado pelo Poder Executivo. 
A legislação aprovada prevê que os distribuidores 
nacionais de combustíveis tenham metas individuais 
para redução ou compensação das emissões de 
gases de efeito estufa decorrentes da utilização dos 
combustíveis fósseis, como a gasolina.

Para realizar a compensação, os distribuidores 
poderão comprar CBios, títulos monetários  

que serão emitidos pelos produtores de 
biocombustíveis – entre eles, as usinas sócias  
da Copersucar. Cada CBio atesta que uma  
tonelada de CO

2
 deixou de ser emitida para a 

atmosfera devido à produção e utilização do  
etanol. Essa relação será assegurada por uma 
calculadora, a RenovaCalc, que mede a intensidade 
de carbono do biocombustível (gCO

2
e/MJ) 

durante seu ciclo de vida. Esse padrão está em 
desenvolvimento pela Embrapa, pela Unicamp  
e pelo Laboratório Nacional de Ciência e  
Tecnologia do Bioetanol (CTBE).

Para o setor sucroenergético, a principal 
contribuição do RenovaBio é garantir uma maior 
previsibilidade para a inserção do etanol na 
matriz energética. Ao reconhecer e precificar os 
benefícios ambientais do biocombustível, a política 
pública cria incentivos para que os produtores 
possam planejar o aumento da produção e 
realizar investimentos com o objetivo de alcançar 
resultados sustentáveis de longo prazo.

Assim como no Brasil, a Copersucar buscou 
ampliar os ganhos estruturais nos Estados Unidos 
por meio de investimentos em logística. Antes  
de 2012, a Eco-Energy detinha apenas a  
metade de um terminal.

No biênio, os investimentos realizados em ativos 
para a Eco-Energy foram de R$ 114,1 milhões. Os 
recursos foram destinados para a conclusão de 
três novos terminais multimodais de etanol e 
para o desenvolvimento de um novo terminal, 
totalizando nove terminais nos Estados Unidos.

A Copersucar 
concluiu, na  

safra 2016-2017, a  
aquisição de 100%  

do capital da  
Eco-Energy 

Mais sustentabilidade para a matriz energética do Brasil

GRI 102-12 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 201-2

*Destilarias com contrato de exclusividade  
de comercialização com a Eco-Energy.

.9.  Terminais próprios 
12  Terminais contratados 
19  Alliance Plants*

Operações  
da Eco-Energy 
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A Copersucar possui uma estrutura logística 
para a movimentação de açúcar e etanol no 
Brasil, que conta com terminais de transbordo e 
armazenagem e uma ampla rede contratada de 
transporte rodoviário, ferroviário e marítimo. Em 
conjunto com as usinas produtoras, a companhia 
possui a maior capacidade de estocagem de 
açúcar (2,5 milhões de toneladas) e de etanol  
(3 bilhões de litros) do Brasil.

Nas últimas duas safras, a Copersucar 
consolidou-se como um importante operador 
logístico para o setor sucroenergético, atingindo 
o objetivo de estruturar o segmento como uma 
unidade de negócio própria da companhia e, 
assim, maximizar a utilização de seus ativos  
por meio da prestação de serviços para a 
Alvean e outros clientes, tanto no transporte  
de produtos quanto na elevação portuária. 

Na logística de fretes, foi relevante a 
movimentação de produtos de usinas 
independentes, fornecedoras da Alvean. Do 
total de 5,5 milhões de toneladas de açúcar 
a granel transportadas na Safra 2017-2018, 
48% tiveram como origem usinas não sócias. 
O modal ferroviário respondeu por 56% 
do transporte até o porto, confirmando o 
diferencial competitivo da Copersucar, fruto  
da sua estrutura logística integrada a  
terminais intermodais no interior.

Logística 

Com o aumento da 
originação de açúcar 

no Brasil, a Alvean 
também promove 

o incremento da 
utilização dos ativos 

de logística da 
Copersucar

Terminais eficientes
A localização estratégica dos terminais no 

interior de São Paulo, próximos das principais 
áreas de produção da cana-de-açúcar, e no 
Porto de Santos é um diferencial competitivo da 
logística da Copersucar. Além disso, a eficiência 
na operação desses ativos tem permitido ganhos 
expressivos de produtividade.

No último biênio, o TAC estruturou o Centro 
de Controle de Operações (CCO), que permite 
o acompanhamento em tempo real de todas 
as atividades realizadas, desde a recepção e 
expedição de cargas até a movimentação nos 
silos e moegas. Com maior eficiência em suas 
atividades, o TAC movimentou 5,584 milhões  
de toneladas de produtos na safra 2017-2018  
e 6,144 milhões de toneladas em 2016-2017.  

2,5  
milhões

de toneladas 
de açúcar

3  
bilhões

de litros de 
etanol

Capacidade de estocagem 
da Copersucar*

*Considera a capacidade da  
Copersucar + usinas produtoras

Com a utilização de modais logísticos mais 
eficientes, como as ferrovias para o transporte de 
açúcar e os dutos para a movimentação de etanol, 
a Copersucar também busca reduzir os impactos 
das emissões de CO

2
 provocadas pelo consumo 

de combustíveis fósseis dos caminhões
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Na safra 2017-2018, o Terminal de  
Ribeirão Preto movimentou cerca  
de 1,0 milhão de toneladas de açúcar, 
volume próximo do recorde do  
ano anterior. 

No Terminal Multimodal de São José 
do Rio Preto, a Copersucar promoveu, 
em fevereiro de 2018, a integração dos 
colaboradores que operam o ativo à 
sua equipe própria. Com essa iniciativa, 
a companhia busca padronizar os 
processos de gestão e operacionais 
e obter ganhos de eficiência e 
produtividade, melhorias nas atividades 
de manutenção e na segurança.

Outra evolução da última safra foi a 
formação de uma joint-venture com 
a BP Biocombustíveis para operar, 
de forma autônoma, o terminal de 
combustíveis em Paulínia. A parceria foi 
formalizada em março de 2018, com a 
constituição da TCE Participações S.A. 
Cada uma das sócias no projeto tem 
50% de controle sobre a nova empresa.  
O objetivo é fazer com que o terminal 
tenha ainda mais eficiência na 
movimentação de etanol e, assim, possa 
otimizar a utilização dos ativos e canais 
de distribuição do biocombustível.

Além da produtividade, a operação 
dos terminais privilegia a segurança dos 
colaboradores da Copersucar. No último 
biênio, a companhia deu prosseguimento 
à implementação da Operação Segura, 
projeto que teve início ainda em 2015 no 
Terminal Açucareiro Copersucar (TAC) 
de Santos e foi ampliado para os demais 
terminais na safra 2016-2017. O foco da 
Operação Segura é a identificação dos 
riscos que existem nas operações e a 
melhoria contínua dos procedimentos 
de segurança com foco na mitigação, 
aumento da conscientização dos 
colaboradores e capacitações  
(saiba mais na página 68).

Melhoria contínua  
nas operações

A Copersucar estruturou, no início de 2017, o Sistema 
Integrado de Melhoria Contínua (SIM), um programa para 
aumentar a eficiência dos processos e fortalecer a cultura de 
melhoria contínua entre os colaboradores. Em seu primeiro 
ano, as iniciativas implementadas pelo programa no Terminal 
Açucareiro Copersucar (TAC), em Santos (SP), resultaram 
em ganhos como crescimento da média diária de descarga e 
aumento de 12,6% na produtividade.

Baseado na filosofia de gestão Lean, o SIM teve início 
no TAC e já foi expandido para os demais terminais da 
Copersucar. Entre as ações desenvolvidas estão as Semanas 
Kaizen, que incentivam os profissionais a observarem os 
processos logísticos para identificarem desperdícios e 
proporem mudanças para terem maior eficiência. O Kaizen é 
uma das ferramentas do Lean direcionadas para a melhoria 
de produtividade.

Ao longo de 2017 foram realizados 118 Kaizens,  
que resultaram em:

22  
horas
de economia  

de tempo, 
aproximadamente

17  
reduções

 de riscos para 
a segurança nas 

operações

3.773  
metros
de redução de 

percursos

Outra frente de atuação dentro do SIM foram as 
capacitações para os colaboradores. Os treinamentos 
realizados em 2017 totalizaram 272 horas. Para 2018, quatro 
novos módulos estão programados para serem ministrados 
às equipes dos terminais.

Os resultados positivos alcançados pelo SIM levaram 
o programa a ser expandido também para as usinas 
produtoras, em formato preliminar de acompanhamento 
de indicadores. Em conjunto com os produtores de açúcar 
e etanol, a Copersucar acompanha indicadores de melhoria 
contínua relacionados aos seguintes aspectos: Atendimento; 
Qualidade; Sustentabilidade; Eficiência e Produtividade; e 
Infraestrutura e Processos. 

O SIM foi apresentado às usinas em junho de 2017. Os 
resultados e melhorias alcançados serão acompanhados 
nas próximas safras e a expectativa é que a ferramenta 
se torne cada vez mais robusta para monitorar a evolução 
dos processos, a redução das não conformidades e a 
disseminação das boas práticas entre as usinas.
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Logística para o açúcar
O modal ferroviário é um diferencial 

competitivo na estrutura logística da 
Copersucar para o açúcar. Nesse sentido, a 
companhia conta com mais de 500 vagões 
do tipo Hopper, que agiliza o tempo de 
descarregamento do produto.

Nas últimas duas safras, a companhia 
movimentou 6 milhões de toneladas do  
produto por trilhos, ampliando a eficiência em 
custos e diminuindo os impactos ambientais 
decorrentes do transporte rodoviário.

Nos terminais, há o monitoramento contínuo 
da adequação das operações aos parâmetros 
de especificação para cargas de açúcar, a fim 
de melhorar as condições de movimentação do 
produto e reduzir a emissão de particulados. 
Na safra 2016-2017, foram registradas 76 

recusas que totalizaram 3.278 toneladas de 
açúcar devolvidas às origens, equivalente 
a 0,07% do volume total movimentado nos 
terminais. Na safra 2017-2018, o número 
de recusas caiu para 53, somando 2.014 
toneladas (0,05% do total) devolvidas.

Também há o controle de ocorrências de 
embalagens avariadas nas instalações dos 
clientes, que representam risco à segurança 
no manuseio das cargas. O índice de casos 
procedentes dentre as reclamações dessa 
natureza foi de 3,3% na safra 2016-2017 e 
reduziu para 0,16% na safra 2017-2018.

Origem do açúcar movimentado
 Usinas produtoras    Originação

 Rodoviário     Ferroviário

Modal logístico*

57%

43%

2016-2017

56%

44%

2017-2018

Destaques nas safras

Viagens de caminhões (mil)

Distância percorrida em rodovias (milhões de km)

Distância percorrida em ferrovias (milhões de km)

58,4

29,9

24,9

62,3

 
32,8

 
25,7

Safra  
2016-2017

Safra  
2017-2018

45%

55%

2016-2017

49%

51%

2017-2018

*Volume movimentado
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Logística  
para o etanol

Em parceria com a Logum, empresa 
coligada da Copersucar, a distribuição 
de etanol ganha mais agilidade e 
eficiência por meio da utilização dos 
dutos que conectam os polos produtores 
aos centros distribuidores. O Sistema 
Logístico do Etanol, também conhecido 
como etanolduto, entrou em operação 
em 2013 e, atualmente, interliga as 
regiões produtoras do biocombustível no 
Centro-Oeste, Minas Gerais e São Paulo 
aos centros consumidores de Campinas, 
São Paulo e Rio de Janeiro. O etanolduto 

é composto por 351 km de dutos, entre 
Uberaba, Ribeirão Preto e Paulínia.

O terminal de combustíveis em Paulínia 
(SP) é integrado ao sistema de dutos. Na 
safra 2016-2017, esse terminal também 
passou a operar em interligação com 
a Refinaria de Paulínia, após receber 
a autorização da ANP para seus novos 
ramais de dutos.

Destaques nas safras

Viagens de caminhões (mil)

Navios de exportação e importação

Volume enviado por dutos (mil m3)

15,2

33

480

20,5

 

58

 

597

Safra  
2016-2017

Safra  
2017-2018

Modal logístico do etanol*
 Rodoviário    Duto

59%

41%

2016-2017

61%

39%

2017-2018

*Volume movimentado
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Com importante contribuição dos ganhos 
das operações diretas, notadamente os 
serviços logísticos, e a comercialização 
de etanol e açúcar no mercado interno, 
a Copersucar manteve o vetor de 
rentabilidade na safra 2017-2018, com a 
obtenção de um lucro líquido consolidado 
de R$ 147,2 milhões. 

O faturamento líquido atingiu  
R$ 28,6 bilhões, em linha com o obtido  
no exercício anterior. A participação da  
Eco-Energy na composição das receitas 
chegou a 48% do total, enquanto as 
operações de açúcar e de etanol no Brasil 
responderam em participações iguais  
dos 52% restantes. 

Esses resultados foram obtidos em  
um cenário bastante distinto do verificado 
na safra 2016-2017. No último ano, o 
mercado de açúcar registrou forte queda 

nas cotações, refletindo sobretudo os 
grandes excedentes na oferta mundial, 
devido ao aumento da produção 
principalmente na Índia, Paquistão, 
Tailândia e União Europeia.

Os efeitos dessa realidade para o  
setor sucroenergético foram 
parcialmente compensados pela 
recuperação da competitividade do 
etanol, cujos preços refletiram a política 
adotada pelo país para os combustíveis 
fósseis a partir de julho de 2017. 

Com a efetivação dos investimentos 
estruturais para crescimento do negócio 
(ativos logísticos no Brasil e nos EUA, 
constituição da Alvean e conclusão 
da aquisição integral da Eco-Energy) 
concluídos na safra 2016-2017,  
a Copersucar reduziu o ritmo de 
investimentos na safra 2017-2018.  

Desempenho 
financeiro

As inversões somaram R$ 209 milhões  
(R$ 313,1 milhões em 2016-2017), destinados 
principalmente a aportes de capital na  
Logum, empresa que opera o sistema  
dutoviário de etanol da qual a Copersucar  
é sócia, e ao fortalecimento da estrutura 
logística da Eco-Energy.

A companhia registrou endividamento  
líquido, descontados os estoques, de  
R$ 1,539 bilhão ao encerrar o exercício  
2017-2018, com queda de 2,5% em relação ao 
registrado no período anterior (R$ 1,579 bilhão).

Merece destaque o alongamento do  
perfil da dívida. Os vencimentos de  
curto prazo passaram de 44%, no fim da  
safra 2016-2017, para 26% no último exercício. 
Em consequência, o índice de liquidez  
circulante passou de 1,13 para 1,51. 

Na safra 2017-2018, a Copersucar realizou a 
emissão pública de Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio (CRA) e captou R$ 355 milhões  
no mercado de capitais com os títulos 
direcionados para investidores individuais.  
O resultado superou a oferta inicial de  
R$ 300 milhões e marcou a volta da companhia 
ao mercado de capitais, após a emissão de 
títulos realizada em 2015, o que contribuiu  
para o alongamento do endividamento.

Receitas líquidas
(R$ bilhões)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

26,3

28,3
28,6

Lucro líquido  
para controladores  

(R$ milhões)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

32

254

147

Ativo total  
(R$ bilhões)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

7,6

8,0
8,3

Patrimônio líquido  
(R$ milhões)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

460

633

754

Distribuição do  
valor adicionado  

na safra 2016-2017  
(R$ milhões)

 Pessoal    
 Impostos, taxas e contribuições

 Remuneração de capitais de terceiros
 Remuneração de capital próprio

1.315,3

257,0
213,9

94,2

Distribuição do  
valor adicionado  

na safra 2017-2018  
(R$ milhões)

 Pessoal   
  Impostos, taxas e contribuições
 Remuneração de capitais de terceiros

 Remuneração de capital próprio

854,3

147,2 188,4

721,1
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Nosso Compromisso
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Os pilares da  
sustentabilidade 
na Copersucar

Garantir prontidão ao 
mercado global e a oferta de 
produtos com 
reconhecimento nacional e 
internacional por seus 
sistemas de manejo e 
produção sustentáveis 

Assegurar a qualidade 
competitiva, aperfeiçoando 
continuamente os 
processos e serviços para 
atender às expectativas de 
clientes e fornecedores

Prevenir, gerenciar e 
atuar na mitigação dos 
riscos que podem afetar 
os negócios e 
operações da 
companhia

Fortalecer relações 
colaborativas na busca 
de soluções inovadoras 
de processos, produtos e 
serviços, visando ganhos 
de produtividade em 
toda a cadeia

Considerar aspectos 
socioambientais na 
avaliação de novos 
negócios e/ou expansão 
das operações

Promover uma cultura 
corporativa para a 
sustentabilidade e influenciar a 
cadeia de valor da companhia

ENERGIA PARA
O CRESCIMENTO

Promover o 
consumo saudável 
do açúcar

Incentivar o uso 
de combustíveis 
renováveis e 
evidenciar as 
externalidades 
socioambientais 
positivas do 
etanol para uma 
economia 
de baixo carbono

Promover a 
proteção 
ambiental para a 
conservação da 
biodiversidade na 
cadeia de valor Zelar pela 

utilização 
racional de 
recursos naturais 
e dos serviços 
ecossistêmicos 
em suas 
atividades e 
operações

Promover a cultura de 
saúde e segurança na 
companhia

Valorizar e 
desenvolver o 
capital humano 

Buscar a 
aproximação 
com os públicos de 
relacionamento por 
meio de ações de 
responsabilidade 
social, ações de 
engajamento e/ou 
canais de 
comunicação

Potencializar os impactos 
socioambientais positivos 
de suas operações e 
minimizar os possíveis 
impactos negativos, 
atuando de maneira 
preventiva

Garantir a 
transparência 
e ética nas 
relações

ENERGIA
PARA A VIDA

Contribuir para a mitigação dos 
efeitos associados às emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) 
do transporte de produtos

Fortalecer a relação com 
fornecedores logísticos, 
visando maior eficiência, 
menor impacto e redução 
de custos na cadeia 
logística

Priorizar 
soluções 
logísticas 
integradas e de 
menor impacto 
socioambiental 

Assegurar a 
conformidade 
legal das 
regulamentações 
aplicáveis às 
atividades e 
operações da 
companhia em 
suas unidades, 
assim como aos 
produtos 
comercializados 
e serviços 
prestados

ENERGIA PARA
O MOVIMENTO

Na Copersucar, a gestão da 
sustentabilidade está apoiada em 
três pilares – Energia para a Vida, 
Energia para o Crescimento e Energia 
para o Movimento – e é fundamental 
para garantir a geração de valor 
de forma sustentável. A Política 
de Sustentabilidade da companhia 
estabelece as diretrizes que orientam 
a atuação dos colaboradores e das 
empresas investidas para contribuir 
com a sustentação do modelo de 
negócio no longo prazo e, ao mesmo 
tempo, o desenvolvimento das 
comunidades do entorno  
das operações.
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O compromisso da Copersucar é ser o  
elo entre o campo e a indústria com o 
mercado de açúcar e etanol no Brasil e no 
exterior. Nesse contexto, a estratégia de 
aproximação com as usinas produtoras, 
que são autônomas na definição de suas 
estratégias e condução das operações, ganha 
ainda mais relevância. O papel da companhia 
é o de fazer a ponte entre os clientes e as 
equipes técnicas dos produtores, reforçando  
a busca por um modelo produtivo com  
mais sustentabilidade, melhor gestão e 
mitigação dos impactos socioambientais.

No último biênio, a Copersucar intensificou 

as iniciativas de relacionamento com as 
usinas e, nesse contexto, apresentou os 
níveis de gestão da sustentabilidade e o 
desempenho dos produtores em relação aos 
aspectos socioambientais mais relevantes 
identificados para a cadeia de valor do açúcar 
e do etanol. O encontro detalhou as boas 
práticas adotadas pelas usinas, bem como 
os desafios e oportunidades de melhoria. 
Dentro do mesmo projeto, a Copersucar 
disponibilizou individualmente o relatório 
de análise da evolução da sustentabilidade 
de cada usina produtora com destaques e 
oportunidades de desenvolvimento.

Na safra  
2017-2018, a 
Copersucar 
promoveu 
13 encontros 
presenciais 
entre as usinas 
produtoras

Em outros eventos do mesmo tipo realizados 
ao longo da última safra, os representantes 
das usinas tiveram acesso a informações 
sobre qualidade dos produtos, melhorias em 
processos, compartilhamento de inovações 
e boas práticas na produção. Também 
visitaram o Terminal Açucareiro Copersucar 
(TAC), em Santos, onde conheceram as 
iniciativas relacionadas à cultura de segurança 
implementada na companhia.

As reuniões com as usinas produtoras 
também são importantes para fortalecer a 
percepção das externalidades positivas dos 
produtos e das ações que a Copersucar tem 
tomado nesse sentido, tratando de temas 
como certificações para o mercado externo e 
procedimentos para que os produtos estejam 
de acordo com as exigências dos órgãos 
certificadores, como os mercados dos Estados 
Unidos, Japão e Europa.
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Com um modelo de negócio único que integra 
diferentes elos da cadeia produtiva do setor 
sucroenergético, a Copersucar realiza a gestão 
dos impactos sociais e ambientais dentro de um 
contexto abrangente, incluindo as operações 
logísticas realizadas pelos fornecedores 
contratados e os territórios de atuação das 
usinas produtoras. O monitoramento de 
aspectos ambientais e sociais relacionados à 
produção e processamento da cana-de-açúcar é 
realizado de maneira contínua por meio de um 
sistema que congrega as informações e permite 
o desenvolvimento de planos de ação com o 
objetivo de disseminar as melhores práticas.

Usinas produtoras
A Copersucar possui mecanismos para 

acompanhar o desempenho das usinas 
produtoras em aspectos relacionados à gestão 
ambiental e social dos negócios. A companhia 
estimula o compartilhamento de boas práticas 
entre as usinas, por meio da divulgação de 
informações em plataformas eletrônicas (como a 
Newsletter Sinergia) e realizações de encontros.

O consumo de água das 35 unidades sócias 
reduziu 9% entre 2016 e 2018. Nas indústrias,  
os produtores contam com sistemas 
de recirculação que possibilitam o 
reaproveitamento da água captada mais de 
uma vez no processo produtivo – cerca de 800 
milhões de metros cúbicos foram reutilizados 
nas operações industriais em cada safra.

Praticamente 50% dos efluentes e 99% dos 
resíduos gerados na produção de açúcar e de 
etanol são reutilizados pelos produtores em 

Consumo de água nas usinas   
(milhões de m3)

 Consumo de água 
 Água reciclada e reutilizada

2016-2017 2017-2018

155

829

768
170

outras atividades produtivas. A vinhaça, a torta 
de filtro e as cinzas das caldeiras são utilizadas 
nas operações agrícolas para fertilização do 
solo. O bagaço, por sua vez, é a biomassa 
usada na geração de energia elétrica.

Reaproveitamento de resíduos
(milhões de toneladas)

 Resíduos utilizados para geração de energia 
 Resíduos incorporados nas atividades agrícolas

2016-2017 2017-2018

1920

43 45
Descarte de efluentes 
nas usinas (m3)*

Fertirrigação

Lançamento em corpos d’água

Lavagem de pátio

Outros

Total

52.166.582

48.641.493

340.089

3.409.548

104.557.712

52.532.108

41.935.105

240

3.846.719

98.134.172 

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

*Os efluentes das usinas produtoras são oriundos principalmente de águas residuárias e da vinhaça.  
Nos terminais da Copersucar são descartados apenas efluentes domésticos.

99% dos resíduos 
gerados pelas usinas 

são reaproveitados nas 
atividades agrícolas

Gestão
socioambiental
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Com a queima do bagaço de cana-de-açúcar, 
as usinas produtoras geram a energia elétrica 
necessária para suas atividades industriais 
a partir de uma fonte renovável. O índice de 
utilização de combustíveis renováveis entre 
as usinas produtoras foi de aproximadamente 
96% nas safras 2016-2017 e 2017-2018. A 
utilização de fontes fósseis para combustão, em 
especial o diesel, ocorre principalmente para a 
movimentação dos equipamentos utilizados nas 
operações agrícolas.

As atividades produtivas das usinas 
nas áreas agrícolas e industriais também 

Consumo de  
combustíveis  
nas usinas (GJ)

Diesel

Gás natural

Gasolina

Gasolina de aviação

GLP

Querosene de aviação

Bagaço

Biodiesel

Etanol

Lenha

Total

Percentual de energia gerada  
a partir de combustíveis renováveis

8.706.547

1.117

12.521

1.554

14.764

2.369

201.957.699

246.894

290.841

7.061

211.241.366

95,9%

8.895.481

1.125

9.939

95

16.353

2.236

200.342.044

17.067

262.107

1.843

209.548.290

95,7%

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

Consumo  
de energia adquirida  
nas usinas (kWh)

Vapor

Energia elétrica

Total

31.442.732.437

43.490.240

31.486.222.677

29.670.519.672

45.913.614

29.716.433.286

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

seguem as melhores práticas para evitar 
impactos sobre a biodiversidade. A adoção 
de técnicas avançadas no cultivo agrícola 
e o monitoramento contínuo de controles 
ambientais mitigam os riscos de contaminação 
do solo pela aplicação da vinhaça e da 
emissão de poeira e particulados, decorrentes 
do transporte de cana e das chaminés das 
indústrias. As usinas consorciadas contam 
com mais de 30 mil hectares de reserva 
legal e cerca de 8 mil hectares de áreas de 
preservação permanente dentro ou adjacentes 
às suas propriedades.

Emissões
A gestão dos impactos ambientais na  

logística e nos terminais tem como foco o 
acompanhamento e o aumento da eficiência  
para reduzir impactos relacionados a 
• Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
• Emissões fugitivas nos dutos de etanol
• Emissões de particulados na  

movimentação dos produtos
• Ruídos, tráfego e vazamentos de  

produtos nas vias

A Copersucar elabora anualmente seu 
inventário de emissões de GEE, de acordo com 

Redução das emissões  
de particulados

No Terminal Açucareiro de Santos 
(TAC), a Copersucar investiu na instalação 
de equipamentos que diminuem a 
emissão de material particulado durante 
as operações de descarga de grãos nas 
moegas. A solução consiste na aplicação 
de óleo vegetal sobre os grãos antes do 
descarregamento, o que contribui para 
evitar a suspensão de poeira no Porto 
de Santos. Nas operações com açúcar, a 
companhia adotou a mesma prática  
com a aspersão de água, que diminui a 
emissão de particulados.

Além dessas melhorias, o controle 
de qualidade dos carregamentos 
foi aprimorado com a instalação 
de amostradores pneumáticos, 
que permitem a coleta de açúcar 
diretamente das carretas antes do início 
do descarregamento. O equipamento 
foi instalado no TAC e nos terminais 
multimodais de Ribeirão Preto e  
de São José do Rio Preto.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 302-1 | 304-2 GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 305-1 | 305-2 | 305-3

as diretrizes do Programa Brasileiro GHG 
Protocol, para monitorar os impactos 
ambientais de suas atividades. No último 
biênio, a companhia registrou aumento em 
suas emissões, pois o escopo de atividades  
e fontes inventariadas foi ampliado,  
incluindo os modais ferroviário e marítimo 
na distribuição e transporte downstream  
e o tratamento de efluentes líquidos. As 
emissões de GEE totalizaram 120,9 mil tCO

2
e 

em 2017, sendo 98% desse total no  
escopo 3. No ano anterior, os três escopos 
somavam 28 mil tCO

2
e.
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O engajamento 
das comunidades 
no entorno 
dos terminais 
é realizado por 
meio do Programa 
Conecta

Relacionamento  
com as comunidades

A Copersucar é comprometida com a 
transformação positiva da sociedade e, dentro de 
seu modelo de negócio, contempla investimentos 
em ações de responsabilidade social que 
beneficiam as comunidades que estão próximas 
de suas operações. O Programa Conecta é a 
principal iniciativa desenvolvida com esse objetivo.

Criado em 2015 em Paulínia, o Conecta foi 
ampliado para Santos no ano seguinte e, em 2018, 
chegou a São José do Rio Preto – municípios do 
estado de São Paulo onde a Copersucar possui 
operações. O programa promove a articulação 
entre o poder público, a iniciativa privada e 
o terceiro setor para oferecer formação e 
capacitação a jovens em empreendedorismo, 
ações educacionais e de valorização da cultura, 
diálogos sobre temas comunitários, estímulo ao 
esporte e promoção da saúde.

O Conecta também abre oportunidades  
para que os colaboradores da Copersucar 
possam atuar como voluntários. A partir de  
2018, o objetivo da companhia é que esse grupo 
de participantes cresça e esteja ainda mais 
próximo dos estudantes. 

As usinas produtoras também realizam 
investimentos sociais que beneficiam  
as comunidades do entorno de suas operações  
e promovem o desenvolvimento socioeconômico 
e cultural. Na safra 2016-2017 e 2017-2018,  
74% delas (26 usinas) tinham iniciativas  
nesse sentido.

Compromisso com  
os direitos humanos

A Copersucar e as usinas produtoras estão 
comprometidas com o combate ao trabalho 
infantil, forçado ou análogo ao escravo. O risco  
de ocorrência dessas ilegalidades é mitigado  
por meio da adoção de diferentes práticas por 
parte das empresas, com destaque para:
• A Copersucar estabelece cláusulas  

contratuais vedando expressamente a  
utilização de trabalho infantil, forçado ou 
análogo ao escravo; 

• Adoção de sistemas e ferramentas de  
gestão de saúde e segurança ocupacional.
Nas safras 2016-2017 e 2017-2018 não há 

conhecimento de ocorrências de trabalho infantil, 
forçado ou análogo ao escravo na  
cadeia de valor da Copersucar.

A presença das usinas promove a geração 
de renda e o desenvolvimento econômico dos 
municípios. Esse modelo de atuação também 
contribui para o crescimento de cadeias 
produtivas inclusivas nessas localidades.

190  
jovens
formados*

R$ 2,7 milhões 
investidos pela Copersucar*

25  
colaboradores

voluntários*

Números do Conecta

*Nas safras 2016-2017 e 2017-2018

+ de 6 mil pessoas 
impactadas pelas iniciativas desde  

o início do programa

Os investimentos da Copersucar 
e das usinas produtoras em 
projetos socioambientais 
são relevantes para a 
sociedade na medida em que 
contribuem para a qualificação 
técnica e profissional das 
comunidades próximas às 
unidades operacionais e abre 
oportunidades para melhorar a 
geração de renda e reduzir as 
desigualdades
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Os colaboradores da Copersucar são capacitados 
e continuamente preparados para aplicarem o 
conhecimento sobre o modelo de negócio e o mercado 
em busca do melhor desempenho nas operações e 
para garantir a sustentação dos pilares estratégicos 
de crescimento da companhia. A gestão de capital 
humano visa a manter a qualificação e o alinhamento 
das equipes ao propósito da empresa e aos valores 
culturais explícitos no Nosso Jeito de Ser e de Fazer.

Por meio do Programa de Educação Corporativa, 
composto pelas: Escola de Cultura, Escola de Negócios 
e Escola de Liderança, a Copersucar organiza 
treinamentos e capacitações para disseminar os 
conhecimentos sobre a cultura organizacional, 
o modelo de negócio e as práticas eficientes de 
liderança.

Programa Educação Corporativa
• Escola de Liderança  

Dedicada à formação das lideranças, aborda 
as ferramentas de gestão e as competências 
necessárias para a gestão das equipes. 
Uma das prioridades estratégicas do último 
biênio, o Programa de Desenvolvimento de 
Liderança é direcionado para encarregados, 
supervisores, coordenadores, gerentes 
e executivos da companhia, oferecendo 
palestras, workshops e fóruns que promovem 
o aperfeiçoamento profissional e pessoal.

No último biênio,  
a empresa investiu 

R$ 983,5 mil em 
treinamentos, 

resultando em  
uma média de  

10 horas de 
capacitações para  
cada colaborador

• Escola de Cultura 
Visa ao desenvolvimento comportamental de 
todos os funcionários em alinhamento aos valores 
e estratégias da companhia. 

• Escola de Negócios 
Dissemina, para todos os profissionais, os 
conhecimentos sobre o modelo de negócio da 
empresa. Os cursos abrangem os processos, 
a cadeia de valor, estratégias de crescimento, 
práticas de segurança e a preservação ambiental. 

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-1 | 404-2

Gestão  
de pessoas
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Desde 2017, os profissionais que 
atendem ou superam as expectativas 
na avaliação de desempenho podem ser 
integrados ao Programa de Aceleração 
de Aprendizagem (PAA). Os encontros 
oferecem capacitações em temáticas 
identificadas como primordiais para as 
estratégias de crescimento. Os líderes das 
equipes participam de alguns módulos 
como mentores dos colaboradores em 
complemento aos treinamentos.

A interação entre as equipes e as 
lideranças também é fortalecida pelo 
Programa de Gestão de Desempenho. 
A cada safra, em uma primeira etapa, 
as performances dos colaboradores são 
avaliadas individualmente, considerando 
as metas alcançadas e o alinhamento 
das atitudes ao Nosso Jeito de Ser e 
de Fazer. Em seguida, os comitês de 
calibragem aprimoram a avaliação para 

53  
horas
de carga 
 horária

O Programa de  
Aceleração de Aprendizagem:  

foram 
mentores 

14  
gestores

participaram  
do programa 

22  
colaboradores

organizados 

6  
eventos

641 
colaboradores

Nossa equipe

Na Copersucar trabalham 
641 colaboradores, 
distribuídos entre os 
escritórios corporativos e nos 
terminais. Na safra 2017-2018, 
a companhia aumentou a sua 
força de trabalho própria em 
4,81% com a primarização 
das equipes que atuam no 
terminal multimodal de São 
José do Rio Preto (SP).

348
terceirizados 

Os Programas 
de Aceleração de 

Aprendizagem 
e de Gestão de 

Desempenho 
fortalecem a  

relação entre as 
lideranças e as 

equipes

538 
homens103  

mulheres

188 na 
sede

453 nos 
terminais

cada grupo de níveis funcionais: 
executivos; gerentes e coordenadores; 
e especialistas e analistas seniores. 
Dessa forma, o processo estimula a 
decisão colegiada e o alinhamento de 
parâmetros e critérios, dando maior 
visibilidade aos profissionais.
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Programa Mobiliza
Na safra 2017-2018, a Copersucar iniciou o 

desenvolvimento do Programa Mobiliza, iniciativa 
que contemplou a realização de uma Pesquisa 
de Engajamento com os colaboradores e a 
construção do Plano Corporativo de Engajamento 
– a ser conduzido de forma institucional e também 
pelos líderes das diferentes áreas ao longo da 
próxima safra.

A Pesquisa de Engajamento contou com a 
participação de 83% dos colaboradores da 
Copersucar. Os resultados apurados foram 
discutidos com a Diretoria e a Gerência Executiva 
em dois encontros realizados em 2017. Em 
seguida, esse conteúdo foi disseminado para 
todos os colaboradores presencialmente.

No último trimestre da safra 2017-2018, o Plano 
Corporativo de Engajamento foi apresentado 
aos colaboradores. Esse projeto estabelece cinco 
pilares a serem trabalhados pelas lideranças com 
as equipes nas próximas safras. 

• Significado e Propósito 

• Comunicação Efetiva

• Agilidade e Colaboração

• Oportunidades de  
Desenvolvimento

• Reconhecimento  
e Recompensa 

As atividades a serem desenvolvidas dentro 
do Programa Mobiliza serão acompanhadas 
bimestralmente pela Diretoria, com o 
apoio da área de recursos humanos para 
a execução dos planos de ação traçados 
pelas áreas. Ao final da safra 2018-2019, a 
Copersucar planeja realizar uma avaliação 
dos impactos dessas iniciativas e da evolução 
na percepção dos colaboradores.

Engajamento  
e informação
Para que os colaboradores da companhia e 
das usinas produtoras estejam continuamente 
alinhados às iniciativas e evoluções da  
Copersucar, foram criados novos canais de 
comunicação com as equipes.

• Jornal Integração  
Todos os colaboradores recebem o jornal 
impresso Integração, com as principais ações 
da companhia dos dois últimos meses e com 
informações do dia a dia operacional. Já foram 
realizadas nove edições com a distribuição de 
800 exemplares por publicação.

• Newsletter Liderança 
Os profissionais dos cargos de gestão recebem, 
periodicamente, a Newsletter Liderança, que 
aborda temas estratégicos para os gestores 
da companhia, antecipa informações sobre os 
programas em andamento e traz dicas das boas 
práticas de gestão.

• Newsletter Sinergia 
A troca de experiências e o diálogo da 
Copersucar com as usinas produtoras foi 
intensificado com o envio mensal, desde 
maio de 2016, da Newsletter Sinergia aos 
funcionários dessas empresas. No informativo 
digital, estão concentrados cases de sucesso, 
novidades para o setor, as ações operacionais 
das usinas e iniciativas da companhia nas áreas 
em que há interação com elas, como Logística, 
Sustentabilidade e Qualidade, Planejamento  
e Contabilidade. Ao todo foram 21 edições  
do informativo enviadas a mais de  
500 profissionais.

Primeira Edição  
do Programa  
de Estágio 

A primeira edição do 
Programa de Estágio da 
Copersucar teve início 
na safra 2016-2017, com 
a participação de dez 
estudantes para atuar 
em diferentes áreas 
da companhia. Nessa 
iniciativa, a Copersucar 
propõe um plano de 
carreira aos jovens, 
motivados a participar 
de treinamentos sobre 
temas do universo 
profissional e a 
desenvolver projetos  
de conclusão.

Inicialmente, três 
dos dez participantes 
foram efetivados para 
as áreas de Gestão 
de Riscos e Controles 
Internos, Planejamento e 
Qualidade, e Comercial, 
após um ano e meio de 
programa. Outros  
cinco permaneciam 
como estagiários  
na companhia  
no fim da safra  
2017-2018. A formação 
de jovens profissionais 
capacitados dentro do 
Nosso Jeito de Ser e de 
Fazer, engajados com 
o propósito e com o 
modelo de negócio, é 
uma das maneiras de a 
Copersucar gerar valor 
de forma sustentável  
no âmbito da gestão de 
seu capital humano.
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A segurança dos colaboradores na condução 
das operações logísticas para a movimentação 
de açúcar e etanol é prioridade para a gestão 
da Copersucar. Continuamente, a companhia 
investe em mecanismos para fortalecer a 
conscientização dos profissionais e melhorar as 
instalações dos terminais, visando à redução dos 
riscos e dos acidentes.

Com foco na conscientização dos colaboradores, 
a Copersucar realizou um amplo trabalho 
de mapeamento e gerenciamento dos riscos 
operacionais nos terminais logísticos. O projeto 
Operação Segura teve início ainda em 2015, no 

Pilares e  
Ações da  

Operação Segura

Campanha Operação Segura

Atenção

Inspeção 
multidisciplinar 

semanal de 
segurança

Auditoria 
comportamental 

Disseminação  
de boas  
práticas

Elaboração  
do projeto  
Todos pela  
Vida (em 

implementação  
na safra  

2018-2019)
Política  

Corporativa  
de Saúde e 
Segurança 

Ocupacional  
(SSO)

Mapeamento dos 
riscos operacionais

Procedimentos

Trabalhar no terminal 
com o cuidado redobrado 
para perceber situações 

que possam afetar a 
segurança na execução 

do trabalho

Seguir os procedimentos 
à risca, pois nenhum 
atalho compensa o 

perigo de se  
machucar

Diálogo
Relatar problemas ou 
tirar dúvidas com os 
líderes, assim como 

informar ao se deparar 
com equipamentos 

danificados

Sexta-Feira  
Segura (TAC)

Diálogos  
Diários de  
Segurança

Campanha  
Operação Segura

Terminal Açucareiro de Santos (SP), e foi ampliado 
para as demais unidades. No último biênio, a 
Operação Segura desenvolveu ações com foco em 
dois pilares: Atenção e Procedimentos. 

Na safra 2016-2017, a companhia desenvolveu a 
campanha de comunicação “Operação Segura”, 
com o objetivo de conscientizar os profissionais 
sobre a importância de avaliar os riscos e adotar 
comportamentos e medidas para prevenir 
acidentes nas operações. A iniciativa complementa 
os contínuos investimentos em instalações e 
capacitações das equipes para garantir um 
ambiente de trabalho cada vez mais seguro. 

dos colaboradores 
mudaram suas 
atitudes após 
a campanha 

Operação Segura*

*Universo de 109 pessoas.

86,5%
dos colaboradores 

sentiram-se  
informados  

sobre questões 
relacionados à 

segurança*
*Universo de 106 pessoas.

84,5%
dos colaboradores 
perceberam o líder 

mais atuante  
em relação  

à segurança*

*Universo de 107 pessoas.

84,9%
dos colaboradores 
falaram ou ainda 

falam sobre 
segurança com  

a família*

*Universo de 79 pessoas.

62,7%

Trabalho  
com segurança
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Além da melhoria nos processos, 
a companhia também estruturou 
a campanha de comunicação para 
sensibilizar os colaboradores sobre a 
importância de adotar comportamentos 
seguros e monitorar os riscos em todas 
as atividades. A ação contou com a 
instalação de cartazes com fotos dos 
funcionários junto com seus familiares, 
a distribuição de uma cartilha com 
dicas e a descrição de procedimentos 
obrigatórios, a divulgação de vídeos 
com depoimentos dos próprios 
colaboradores, entre outras iniciativas.

O projeto Operação Segura fortaleceu 
a aproximação e o diálogo entre 
os líderes e suas equipes sobre a 
segurança nas operações. Uma das 
práticas adotadas é a Sexta-Feira 
Segura, que para as atividades por um 
período para que os colaboradores 
possam refletir sobre comportamentos 
seguros. Além disso, as campanhas 
anuais da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho 
(SIPAT) e da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho 
Portuário (SIPATP) também reforçam a 
cultura de segurança nos terminais.

Como reflexo dessas ações, a taxa de 
frequência de acidentes nos terminais 
da Copersucar apresentou uma  
melhora entre as safras 2016-2017  
e 2017-2018. 

TAC conquista 
certificação 
internacional 
de segurança 
marítima

Na safra 2017-
2018, o Terminal 
Açucareiro Copersucar 
foi reconhecido com 
a certificação ISPS 
Code, que endossa 
a unidade como um 
terminal que segue 
regras internacionais 
de segurança marítima. 
A certificação foi 
desenvolvida pela 
Organização Marítima 
Internacional, que tem 
sede em Londres, e 
as inspeções no Brasil 
são realizadas pela 
Comissão Nacional de 
Segurança Pública nos 
Portos, Terminais e Vias 
Navegáveis (Conportos). 
Além dessa certificação, 
o TAC também é 
certificado de acordo 
com as normas ISO 
9001, ISO 14001 e 
OHSAS 18001.

O projeto 
Operação Segura 

fortaleceu a 
preocupação com 
o tema e envolveu 

os familiares dos 
colaboradores, 

refletindo-se 
na melhora dos 
indicadores nos 

terminais

Sexta-Feira Segura 
realizada no TAC.

As campanhas educativas, ações para promoção 
da melhoria na qualidade de vida e iniciativas 
de conscientização para um comportamento 
seguro impactam positivamente os colaboradores 
da Copersucar e os transformam em agentes 
multiplicadores em suas famílias e comunidades

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-2 GRI 103-1 | 103-2 | 103-3

Taxa de frequência de  
acidentes nos terminais*

2015-2016 2017-2018

17,66

7,476,86

2016-2017
*Informação corrigida em fevereiro/2019.
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Sobre o Relatório

A Copersucar publica seu Relatório de 
Sustentabilidade como forma de evidenciar, 
para todos os públicos interessados, a 
maneira como gera valor sustentável na 
cadeia do açúcar e do etanol, alinhada ao seu 
propósito de conectar o campo ao mundo e 
prover energia renovável e alimento natural 
para o bem-estar da sociedade. O objetivo 
da companhia é demonstrar o equilíbrio de 
sua gestão para os aspectos econômicos, 
ambientais e sociais que têm impacto sobre 
o seu modelo de negócio, considerando os 
aspectos mais relevantes para a tomada de 
decisão das partes interessadas e atores de 
sua cadeia de valor.

O documento, com periodicidade bienal, 
abrange as safras 2016-2017 e 2017-2018 e 
está de acordo com os Standards da GRI, 
as normas mais recentes divulgadas pela 
Global Reporting Initiative para orientar 
a publicação de reportes corporativos na 
área de sustentabilidade. Os indicadores 
priorizados de acordo com a Matriz de 
Materialidade desenvolvida pela companhia 
cobrem todas as operações da Copersucar 
e de suas subsidiárias integrais no Brasil até 
março de 2018:

• Escritório-sede em São Paulo
• Terminal Açucareiro Copersucar (TAC)
• Terminal multimodal de  

São José do Rio Preto
• Terminal multimodal de Ribeirão Preto
• Terminal de combustíveis em Paulínia.

As joint-ventures e companhias nas quais 
a Copersucar possui participação no capital, 
embora mencionadas ao longo do Relatório 
a fim de contextualizar os investimentos 
e a estratégia de negócio, não estão 
contempladas no escopo dos indicadores da 
GRI. A Eco-Energy, comercializadora de etanol 
nos Estados Unidos controlada integralmente 
pela companhia, está incluída em parte dos 
indicadores, sempre apontados ao longo dos 
capítulos conforme a necessidade.

Com uma visão abrangente de seu modelo 
de negócio, a Copersucar entende que os 
impactos e benefícios sustentáveis do açúcar 
e do etanol estendem-se para as operações 
no campo, realizadas pelas usinas sócias 
que atuam em sua cadeia de valor. Por isso, 
o Relatório também apresenta indicadores 
de desempenho relacionados à operação 
agrícola, sobre os quais a companhia não 
possui ingerência.

As usinas sócias da Copersucar 
disponibilizam essas informações 
voluntariamente, por meio de um sistema 
informatizado. Com essa prática, os parceiros 
de negócio viabilizam a melhoria da gestão e 
contribuem para que clientes e consumidores 
possam compreender a geração de valor 
existente em um setor que fornece alimento 
natural e energia renovável para um futuro 
mais sustentável de toda a sociedade.

A Copersucar recebe dúvidas, comentários 
e sugestões a respeito do conteúdo de  
seu Relatório pelo e-mail  
sustentabilidade@copersucar.com.br.

Temas materiais

Para a construção de seu Relatório de 
Sustentabilidade, em linha com as orientações 
da GRI Standards e as melhores práticas de 
mercado, a Copersucar identifica os temas 
mais relevantes a serem abordados na 
definição do conteúdo, bem como dos limites e 
escopo do documento. Para isso, a companhia 
se apoia em uma Matriz de Materialidade 
composta por nove temas, que abrangem os 
principais impactos econômicos, ambientais 
e sociais de seu modelo de negócio, dentro e 
fora de seus limites de atuação.

A Matriz de Materialidade atual foi 
construída, em 2014, a partir de um amplo ciclo 
de consulta e engajamento de stakeholders 
da Copersucar. A companhia envolveu 
nessa dinâmica 10 categorias de públicos 
interessados:
• Líderes do negócio
• Acionistas
• Usinas sócias
• Associações setoriais e de classe
• ONGs
• Clientes
• Órgãos governamentais
• Imprensa
• Agentes do setor financeiro
• Fornecedores

Os assuntos de interesse levantados nas 
etapas de consulta a esses públicos foram 
balizados por meio de dois painéis de discussão 
– um envolvendo colaboradores de 20 áreas 
da Copersucar e outro com representantes das 
usinas sócias. A partir do cruzamento dessas 
avaliações, a companhia identificou nove temas 
que compõem sua Matriz de Materialidade.

No último biênio, a Copersucar vem 
amadurecendo a gestão nesses temas. Frente 
à avaliação das externalidades e da dinâmica 
do setor sucroenergético no último biênio, a 
companhia não identificou a necessidade de 
revisar os temas da Matriz de Materialidade 
que orienta a sua gestão de sustentabilidade. 
Esse processo será conduzido de forma 
estruturada quando a companhia entender que 
existem mudanças significativas no modelo de 
negócio ou no macroambiente que justifiquem 
uma nova consulta aos públicos externos.

• Emissões atmosféricas

• Gestão e consumo da água

• Gestão de riscos socioambientais 
da cadeia de fornecedores

• Gestão de impactos na 
biodiversidade

• Saúde e segurança

• Desenvolvimento  
socioeconômico local

• Reconhecimento e valorização 
econômica das práticas 
sustentáveis pela sociedade

• Qualidade e inovação de produtos 
e serviços

• Impactos socioambientais das 
operações da Copersucar
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Complemento  
aos Indicadores GRI

Número de colaboradores  
por contrato de trabalho*

Por gênero

Homens

Mulheres

Total

Por região

São Paulo - capital

São Paulo - interior

São Paulo - litoral

Total

Permanente

528

101

629

188

52

389

629

Temporário

2

2

4

4

0

0

4

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

Permanente

538

103

641

188

82

371

641

Temporário

2

2

4

4

0

0

4
*Considera apenas os terminais e o escritório da Copersucar. Todos os colaboradores atuam em período integral.

102-8 |

102-45 | O Relatório de Sustentabilidade 
da Copersucar abrange as mesmas 
entidades cobertas pelas demonstrações 
financeiras, além de contar com 
informações das usinas produtoras para 
os indicadores socioambientais. Clique 
aqui para acessar as demonstrações 
financeiras da Copersucar.

102-48 | Não houve reapresentação das 
informações.

102-49 | Não houve mudanças 
significativas no escopo e limites dos 
temas materiais.

102-51 | O último relatório foi publicado em 
2016, referente às atividades nas safras 
2014-2015 e 2015-2016. Clique aqui para 
acessá-lo.

205-3 | Não foram confirmados casos de 
corrupção nas safras 2016-2017 e 2017-2018. 
Da mesma forma, a companhia ou seus 
colaboradores não são réus de ações judiciais 
relacionadas ao tema.

102-13 | A Copersucar e suas usinas sócias 
participam ativamente de entidades de 
classe com representatividade no setor 
sucroenergético. A principal delas é a União 
da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA), 
que promove fóruns e conferências 
setoriais para defender temas institucionais 
de interesse do setor, como a valorização 
do etanol na matriz energética brasileira 
e a saudabilidade do consumo de açúcar. 
Por meio da UNICA e do presidente do 
Conselho de Administração (que também 
integra o Conselho Deliberativo da 
entidade), a Copersucar relaciona-se com 
outras instâncias, como a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), a 

Confederação Nacional da Agropecuária 
(CNA), o Poder Executivo e o Congresso 
Nacional, em que se destacam a Frente 
Parlamentar pela Valorização do Setor 
Sucroenergético e a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA).

102-41 | Todos os colaboradores 
da Copersucar estão cobertos por 
convenção coletiva do mercado, com 
exceção de gerentes executivos, 
diretores e do presidente. Nesse grupo, 
os contratos de trabalho firmados 
contemplam as mesmas condições das 
demais categorias funcionais, porém não 
são aplicáveis as convenções coletivas.

Demonstração do  
Valor Adicionado (R$ mil)

Receitas

Insumos adquiridos de terceiros

Valor adicionado bruto

Depreciação e amortização

Valor adicionado recebido em transferência

Valor adicionado total a distribuir

Pessoal

Impostos, taxas e contribuições

Remuneração de capitais de terceiros

Remuneração de capital próprio

29.825.624

(29.019.078)

806.546

(62.977)

1.136.713

1.880.282

213.857

94.159

1.315.302

256.964

Safra  
2016-2017

Safra  
2017-2018

29.439.878

(28.173.847)

1.266.031

(63.950)

708.833

1.910.914

188.375

721.062

854.311

147.166

201-1 |

102-54 | Este relatório foi preparado de 
acordo com os Standards da GRI: opção 
Essencial.

102-56 | Assim como nas edições 
anteriores, o relatório foi submetido 
a asseguração externa. Nesse ciclo, a 
empresa responsável pela auditoria foi a 
PwC. Clique aqui para acessar o relatório 
de asseguração. 
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302-1 | Os terminais logísticos respondem pela maior parte do consumo de 
energia da Copersucar. Entre as safras 2016-2017 e 2017-2018, houve redução 
de 10% no consumo de energia elétrica nessas instalações.

Consumo de combustíveis (GJ)

Escritório

Diesel

Terminais

Diesel

Gasolina

GLP

Etanol 

Total

Percentual de energia gerada a partir  
de combustíveis renováveis

5

2.244

27

112

142

2.525

5,6%

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

5

1.825

22

111

136

2.094

6,5%

Consumo de energia  
elétrica adquirida (kWh)

Escritório

Terminais

413.800

13.423.052

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

395.237

12.053.017

303-2 | Das 35 usinas produtoras, 30 
possuem mecanismos para identificar 
a vulnerabilidade de corpos d’água. 
Dessas 13% utilizam fontes consideradas 
importantes para as comunidades locais 
ou indígenas e 27% captam água de 
corpos hídricos com alto valor para a 
biodiversidade.

Áreas protegidas ou de alto valor 
para a biodiversidade dentro ou 
adjacentes às propriedades da 
Cooperativa por localidade (ha)*

Camamu (BA)

Piracicaba (SP)

Paulínia (SP)

12,67

107,14

12,88

Reserva 
Legal

Áreas de 
Preservação 
Permanente

11,37

51,75

12,91

Total

24,04

158,89

25,79

* As áreas reportadas neste indicador são de propriedade da Cooperativa.

304-1 |

305-1 | 305 -2 | 305 -3 | O inventário de emissões da Copersucar é consolidado de 
acordo com as diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol, considerando o  
ano-calendário, diferentemente dos demais indicadores, que consideram o  
ano-safra. Clique aqui para acessar o inventário completo no Registro Público de 
Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol.

Inventário de emissões de  
gases de efeito estufa (tCO

2
e) 

Escopo 1

Emissões brutas

Emissões biogênicas

Escopo 2

Emissões indiretas (consumo de energia elétrica)

Escopo 3

Outras emissões indiretas brutas

Outras emissões indiretas biogênicas

198,11

1.803,88

1.113,36

24.953,90

1.743,33

2016 2017

807,43

38,02

1.183,65

118.915,10

4.553,05
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306-2 | As tabelas a seguir apresentam o método de disposição de 
resíduos na cadeia produtiva da Copersucar, considerando as usinas 
produtoras e as operações logísticas controladas pela companhia.

Resíduos utilizados  
na geração de 
energia  pelas usinas 
(mil toneladas)

Bagaço 19.420

Safra  
2016-2017

Safra  
2017-2018

19.227

Resíduos incorporados 
nas atividades  
agrícolas pelas usinas 
(mil toneladas)

Cinzas de caldeira

Torta de filtro

Vinhaça

Total

1.021

3.251

38.521

42.793

Safra  
2016-2017

Safra  
2017-2018

806

2.481

41.812

45.099

Descarte dos demais resíduos  
não perigosos nas usinas (toneladas)

Compostagem

Reciclagem

Recuperação (inclusive de energia)*

Aterro sanitário ou industrial

Coprocessamento

Incineração

Total

509.281

20.588

185.330

5.157

6

3.819

724.780

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

512.758

20.161

216.159

24.990

38

7.489

782.621

Descarte de resíduos  
não perigosos da Copersucar (toneladas)*

Terminais

Reciclagem

Aterro sanitário ou industrial

Total

83

226

309

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

244

269

513

*Não considera a geração de resíduos no escritório.

306-3 | Não foram registrados vazamentos 
significativos no último biênio.

Descarte de resíduos  
perigosos nas usinas (toneladas)

Compostagem

Reciclagem

Recuperação (inclusive de energia)

Aterro sanitário ou industrial

Coprocessamento

Incineração

Reutilização

Total

12

511

89.857

205

18.194

253

852

109.884

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

0

602

148.886

179

45.253

67

1.835

196.822

Descarte de resíduos perigosos  
da Copersucar (toneladas)*

Terminais

Recuperação (inclusive de energia)

Reciclagem

Coprocessamento

Total

8.970

0

9

8.979

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

19

1

608

628

*Não são gerados resíduos perigosos no escritório da Copersucar.

307-1 e 419-1 | A companhia discute 
judicialmente reclamação para reparação de 
dano ambiental no Porto de Santos, por parte 
das autoridades públicas, consistente em 
pedido de indenização equivalente a  R$ 13.4 
milhões de reais, sendo certo que referida 
reclamação encontra-se em fase preliminar 
não tendo havido decisão até a presente 
data. Não há registro de multas significativas 
a critério da companhia, sendo certo que no 
ano de 2017 tão somente 02 (duas) autuações 
em valores de pequena monta foram 
recebidas em seu estabelecimento no Porto 
de Santos, tendo a companhia apresentado 
defesa administrativa.

*Palha de cana e restante do bagaço que não foram considerados na tabela acima.
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Por faixa etária

Abaixo de 30 anos

De 30 a 50 anos

Acima de 50 anos

Por gênero

Homens

Mulheres

Por região

São Paulo – capital

São Paulo – interior

São Paulo – litoral

Total

42

60

6

88

20

32

17

59

108

6,68   

9,54   

0,95   

13,99

3,18

5,09

2,70

9,38

17,17

44

64

5

93

20

31

55

27

113

6,83   

9,94   

0,78   

14,44

3,11

4,81

8,54

4,19

17,55

*Considera apenas informações do escritório e dos terminais da Copersucar. Não foram contabilizados colaboradores afastados, 
estagiários e terceiros. A taxa de contratações é calculada pela fórmula: (número de contratações / efetivo total) * 100.

Contratações* Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

Número de 
contratações

Taxa de 
contratações

Número de 
contratações

Taxa de 
contratações

401-1 |

Por faixa etária

Abaixo de 30 anos

De 30 a 50 anos

Acima de 50 anos

Por gênero

Homens

Mulheres

Por região

São Paulo – capital

São Paulo – interior

São Paulo – litoral

Total

23

45

20

71

17

30

10

48

88

5,17

8,35

2,07

12,64

2,94

4,93

2,15

8,51

15,58

25

14

57

80

16

33

17

46

96

5,36

6,06

4,81  

13,43

2,80

4,97

5,59

5,67

16,23

*Considera apenas informações do escritório e dos terminais da Copersucar. Não foram contabilizados colaboradores afastados, 
estagiários e terceiros. A taxa de rotatividade é calculada pela fórmula: {[(número de contratações + número de demissões) / 2] / 
efetivo total} * 100.

Desligamentos  
e rotatividade* Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

Número de 
desligamentos

Taxa de 
rotatividade

Número de 
desligamentos

Taxa de 
rotatividade

403-2 | Os indicadores de saúde e segurança relacionados ao escritório e aos 
terminais da Copersucar são apresentados nas tabelas a seguir. As usinas 
produtoras registraram quatro óbitos no último biênio.

Indicadores de saúde e segurança  
para colaboradores da Copersucar*

Taxa de frequência de acidentes com e sem afastamento

Taxa de dias perdidos (taxa de gravidade)

Taxa de doenças ocupacionais

Índice de absenteísmo

Número de óbitos

6,86

22,86

1,14

0,006

0

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

7,47

48,56

0,00

0,134

0
* Não foram registrados acidentes com colaboradores no escritório da Copersucar no período relatado.  
Os indicadores por gênero não estão disponíveis, pois não são monitorados nesse formato. Informação corrigida em fevereiro/2019.

Indicadores de saúde e segurança  
para terceiros da Copersucar*

Taxa de frequência de acidentes com e sem afastamento

Taxa de dias perdidos (taxa de gravidade)

Número de óbitos

13,53

106,27

0

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

5,20

17,33

0

* Não foram registrados acidentes com terceiros no escritório da Copersucar no período relatado.  
Os indicadores por gênero não estão disponíveis, pois não são monitorados nesse formato. Informação corrigida em fevereiro/2019.

403-3 | Na Copersucar, não há colaboradores 
envolvidos em atividades ocupacionais que 
apresentam alta incidência ou alto risco de 
doenças ocupacionais.
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413-1 | Todas as operações dos terminais 
estão cobertas por mecanismos de 
comunicação, engajamento, recebimento 
de queixas e desenvolvimento local. 

413-2 | A companhia adota boas práticas 
de gestão e mecanismos de controle 
permanentes a fim de evitar ocorrências, 
como por exemplo, contaminação por 
efluentes, vazamento de etanol, emissão 
de particulados e risco de incêndio. 

415-1 | A Copersucar não realizou doações 
a partidos ou candidatos políticos nas 
safras 2016-2017 e 2017-2018.

416-2 | As queixas por não conformidade em 
aspectos de saúde e segurança não são significativas 
em relação ao volume total comercializado pela 
Copersucar. Na safra 2016-2016, recebemos ainda 
duas multas nesse tema, uma relacionada ao não 
atendimento de código voluntário e outra pela não 
aderência a regulamentos.

Sumário de  
conteúdo da GRI

GRI Standard

GRI 101 | Fundamentos 2016   

Indicadores gerais 

Perfil organizacional

102-1 | Nome da organização

102-2 | Atividades, marcas, produtos e serviços

102-3 | Localização da sede

102-4 | Localização das operações

102-5 | Natureza e propriedade jurídica

102-6 | Mercados atendidos

102-7 | Porte da organização

102-8 | Informações sobre empregados e outros trabalhadores

102-9 | Cadeia de suprimentos

102-10 | Mudanças significativas na organização e/ou sua cadeia de suprimentos

102-11 | Abordagem ou princípio da precaução

102-12 | Iniciativas externas

102-13 | Participação em associações

Estratégia

102-14 | Declaração do mais alto executivo

102-15 | Principais impactos, riscos e oportunidades

Ética e integridade

102-16 | Valores, princípios, padrões e normas de conduta

Governança

102-18 | Estrutura de governança

Engajamento de stakeholders

102-40 | Lista dos grupos de stakeholders

102-41 | Acordos de negociação coletiva

102-42 | Processo de identificação e seleção de stakeholders

102-43 | Abordagem para o engajamento de stakeholders

102-44 | Principais tópicos e preocupações levantados pelos stakeholders

Indicador Página Omisões

GRI 102 |  

Indicadores gerais 

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

30

74

18

20

30

3

76

16 e 25

42 e 65

31

35 e 39

76

6 e 7

25

24 e 25

22

75

76

75

75

75

GRI 102-55

Média de horas de treinamento por colaborador*

Por gênero

Homens

Mulheres

Por nível funcional

Diretores

Gerentes executivos e gerentes

Coordenadores

Especialistas

Encarregados - líderes

Supervisores

Analistas

Auxiliares administrativos

8

6

8

8

5

4

4

4

4

4

9

12

31

15

35

16

11

39

8

7

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018

*Considera apenas os treinamentos do escritório e dos terminais da Copersucar.

404-1 |

Não conformidades  
em saúde e segurança  
do consumidor

Mercado interno | 
Não conformidades 
relacionadas à saúde 
e segurança do 
consumidor final

15,2 mil 
toneladas, 
equivalentes 
a 0,86% do 
volume total

Safra  
2016-2017

Safra  
2017-2018

6,2 mil 
toneladas, 
equivalentes 
a 0,40% do 
volume total

Mercado externo | 
Penalidades pelo 
não atendimento de 
especificações de 
produto

R$ 1,03 milhão  
em 49 
bookings  
para a Alvean

R$ 639 mil  
em 20 bookings 
para a Alvean

418-1 | Nas safras 2016-2017 e 2017-2018, 
não registramos queixas relacionadas 
à violação da privacidade ou perda de 
dados dos clientes.
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GRI Standard

GRI 101 | Fundamentos 2016   

Indicadores gerais 

Práticas de relato

102-45 | Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

102-46 | Processo de definição do conteúdo do relatório e limites dos temas materiais

102-47 | Lista de tópicos materiais

102-48 | Reapresentação de informações

102-49 | Mudanças no processo de relato

102-50 | Período relatado

102-51 | Data de publicação do relatório mais recente

102-52 | Ciclo de relato

102-53 | Ponto de contato para questões relacionadas ao relatório

102-54 | Declarações de reporte em acordo com o GRI Standards

102-55 | Sumário de conteúdo da GRI

102-56 | Asseguração externa

103-1 | Explicação do tema material e seus limites

103-2 | Forma de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

302-1 | Consumo de energia dentro da organização

305-1 | Emissões diretas de GEE (escopo 1)

305-2 | Emissões indiretas de GEE relativas ao consumo de energia elétrica (escopo 2)

305-3 | Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo3)

103-1 | Explicação do tema material e seus limites

103-2 | Forma de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

303-1 | Captação de água por fonte

303-2 | Fontes hídricas significativamente afetadas pela retirada de água

303-3 | Água reutilizada e/ou recirculada

306-1 | Descarte de água por qualidade e destinação

306-2 | Resíduos por tipo e método de disposição

306-3 | Vazamentos significativos

103-1 | Explicação do tema material e seus limites

103-2 | Forma de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

308-1 | Novos fornecedores cujo processo de seleção incluiu critérios ambientais

408-1 | Operações e fornecedores em que há risco significativo de ocorrência de 

trabalho infantil

409-1 | Operações e fornecedores em que há risco significativo de ocorrência de 

trabalho forçado ou análogo ao escravo

414-1 | Novos fornecedores cujo processo de seleção incluiu critérios sociais

Indicador Página Omisões

GRI 102 | Indicadores 

gerais 2016

GRI 103 | Forma de 

gestão 2016

GRI 302 | Energia 2016

GRI 305 | Emissões 

2016

GRI 103 | Forma de 

gestão 2016

GRI 303 | Água 2016

GRI 306 | Efluentes e 

resíduos 2016

GRI 103 | Forma de 

gestão 2016

GRI 308 |  

Avaliação ambiental  

de fornecedores 2016

GRI 408 | Trabalho 

infantil 2016

GRI 409 | Trabalho 

forçado ou análogo  

ao escravo 2016

GRI 414 | Avaliação social 

de fornecedores 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

75

75

77

77

74

77

74

74

77

85, 86, 87 e 88

77, 89, 90 e 91

52, 53, 54, 55, 58 e 59

52, 53, 54, 55, 58 e 59

52, 53, 54, 55, 58 e 59

58 e 78

59 e 79

59 e 79

59 e 79

52, 53, 54, 55, 56 e 57

52, 53, 54, 55, 56 e 57

52, 53, 54, 55, 56 e 57

56

78

56

57

56, 80 e 81

81

24, 25, 26, 52, 53, 54, 55 e 60

24, 25, 26, 52, 53, 54, 55 e 60

24, 25, 26, 52, 53, 54, 55 e 60

26

60

60

26

Tema material | Emissões atmosféricas

Tema material | Gestão e consumo de água

Tema material | Gestão de riscos socioambientais na cadeia de fornecedores

GRI Standard

103-1 | Explicação do tema material e seus limites

103-2 | Forma de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

304-1 | Unidades operacionais próprias, arrendadas, gerenciadas  

dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor  

de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

304-2 | Impactos significativos das atividades, produtos e  

serviços sobre a biodiversidade

103-1 | Explicação do tema material e seus limites

103-2 | Forma de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

403-2 | Tipos de lesões e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias  

perdidos e absenteísmo; e número de fatalidades

403-3 | Trabalhadores com alta incidência ou alto risco de doenças  

relacionadas à sua ocupação

103-1 | Explicação do tema material e seus limites

103-2 | Forma de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

203-2 | Impactos econômicos indiretos significativos

307-1 | Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

401-1 | Novas contratações de empregados e rotatividade  

de empregados

404-1 | Média de horas de treinamento por empregado

404-2 | Programas para o desenvolvimento de competências dos  

empregados e de assistência para a transição de carreira

413-1 | Operações com engajamento formal da comunidade, avaliação  

de impactos e/ou programas de desenvolvimento

413-2 | Operações com impactos negativos significativos  

(potenciais ou reais) sobre as comunidades locais

103-1 | Explicação do tema material e seus limites

103-2 | Forma de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

201-1 | Valor econômico direto gerado e distribuído

201-2 | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades  

decorrentes de mudanças climáticas

205-3 | Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas  

em resposta

415-1 | Contribuições políticas

Indicador Página Omisões

GRI 103 | Forma de 

gestão 2016

GRI 304 | 

Biodiversidade 

2016

GRI 103 | Forma de 

gestão 2016

GRI 403 | Saúde 

e segurança 

ocupacional 2016

GRI 103 | Forma de 

gestão 2016

GRI 203 | Impactos 

econômicos 

indiretos 2016

GRI 307 | 

Conformidade 

ambiental 2016

GRI 401 | Emprego 

2016

GRI 404 | 

Treinamento e 

educação 2016

GRI 413 | 

Comunidades 

locais 2016

GRI 103 | Forma de 

gestão 2016

GRI 201 | 

Desempenho 

econômico 2016

GRI 205 | Anticor-

rupção 2016

GRI 415 | Políticas 

públicas 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52, 53, 54 e 55

52, 53, 54 e 55

52, 53, 54 e 55

79

56 e 58

52, 53, 68, 69, 70 e 71

52, 53, 68, 69, 70 e 71

52, 53, 68, 69, 70 e 71

70 e 83

83

52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67

52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67

52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67

60, 61 e 65

81

82

62 e 84

62 e 63

60, 61 e 84

84

39, 48, 49, 52 e 53

39, 48, 49, 52 e 53

39, 48, 49, 52 e 53

49 e 77

39, 52 e 53

77

84

Tema material | Gestão de impactos na biodiversidade

Tema material | Saúde e segurança

Temas materiais | Desenvolvimento socioeconômico local e Impactos socioambientais das operações da Copersucar

Tema material | Reconhecimento e valorização econômica de práticas sustentáveis pela sociedade
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GRI Standard

103-1 | Explicação do tema material e seus limites

103-2 | Forma de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

416-1 | Avaliação de produtos e serviços em relação  

a impactos em saúde e segurança

416-2 | Casos de não conformidade relativos a impactos na saúde  

e segurança de categorias de produtos e serviços

418-1 | Queixas comprovadas relativas à violação da privacidade  

e perda de dados do cliente

419-1 | Não conformidade com leis e regulamentos socioeconômicos

Indicador Página Omisões

GRI 103 | Forma de 

gestão 2016

GRI 416 | Saúde e 

segurança do cliente 

2016

GRI 418 | Privacidade 

do cliente 2016

GRI 419 | Conformidade 

socioeconômica 2016

-

-

-

-

-

-

-

30, 31, 34 e 35

30, 31, 34 e 35

30, 31, 34 e 35

31

84

84

81

Tema material | Qualidade e inovação de produtos e serviços

GRI 102-55

Relatório  
de asseguração

GRI 102-56

Créditos

Relatório Copersucar 2016-2018
CONSELHO EDITORIAL
Diretoria de Gente e Gestão  
André Camargo

Gerência de Sustentabilidade  
Monica Jaén, Dorothee Luisa Polzer e Rafael Moura

Gerência de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais  
Guilherme Patrus Mundim Pena e Aline Molica

CONSULTORIA GRI, COORDENAÇÃO EDITORIAL E DESIGN  
usina82

IMAGENS   
Ricardo Rollo, Ricardo Teles e acervo Copersucar
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