COPERSUCAR S.A.
Av. Paulista 287 1º 2º e 3º andares Bela Vista
01311 000 São Paulo SP Brasil
Tel (55 11) 2618 8166 Fax (55 11) 2618 8355
www.copersucar.com.br

Copersucar conquista certificação global de sustentabilidade
Empresa garante a maior oferta de açúcar e etanol sustentável do mundo
com

cinco

usinas

dentro

do

padrão

internacional

do

Bonsucro™

Com cinco usinas sócias certificadas pelo Bonsucro™, a Copersucar torna-se a
empresa com maior volume de açúcar e de etanol produzidos dentro deste padrão
internacional de sustentabilidade. Ao todo, foram certificados 7,8 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar, equivalentes a 470 mil toneladas de açúcar e 345
milhões de litros de etanol. Além da maior oferta já certificada, a Copersucar passa a
atender ao padrão Bonsucro Europeu (Bonsucro™ EU Renewable Energy Directive –
RED

–

Production

Stantard),

que

inclui

exigências

fundamentais

para

a

comercialização de biocombustiveis na União Européia.
O padrão Bonsucro avalia os impactos da produção de cana-de-açúcar na
biodiversidade, no ecossistema e nos direitos humanos, além do cumprimento às
exigências legais e a melhoria contínua nos processos de produção. A avaliação é
composta de indicadores-chave, tais como consumo de energia e de água, emissão de
gases de efeito estufa. As usinas de cana-de-açúcar devem ser membros afiliadas ao
Bonsucro e os certificados são válidos por três anos, com auditorias anuais.
O Bonsucro™ é uma organização multissetorial reconhecida como a principal
referência mundial em sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar e seus
derivados, cuja certificação reconhece a adoção de práticas sustentáveis no
processamento da biomassa, do plantio à produção do açúcar e etanol.
A conquista da certificação constitui mais um passo da Copersucar em sua missão
de criar valor de forma sustentável em toda a cadeia de produção, do campo ao
cliente, passando pela logística integrada. “A sustentabilidade está no centro da nossa
estratégia, como um atributo cada vez mais valorizado pelo mercado e pela
sociedade”, afirma o presidente executivo, Paulo Roberto de Souza. “Na condição de

líder do mercado de açúcar e etanol, a Copersucar tem, como compromisso de gestão,
o contínuo engajamento das usinas produtoras e dos parceiros logísticos no tema da
sustentabilidade. Este comprometimento gera valor em todos os elos da cadeia,
favorecendo o cliente, o meio-ambiente e as comunidades onde atua”.
As cinco primeiras usinas da Copesucar que obtiveram as certificações Bonsucro™
são a Usina Quatá (Empresas Zilor, localizada no município de Quatá, SP); a Usina
São Manoel (em São Manuel, SP); a Usina Santa Adélia (em Jaboticabal, SP); a Usina
Barra Grande (Zilor, em Lençóis Paulista, SP), e a Usina São José (também Zilor, em
Macatuba, SP). Elas cumpriram os requerimentos de avaliação contidos nos cinco
princípios definidos pelo padrão de produção Bonsucro: cumprimento da legislação;
respeito aos direitos humanos e trabalhistas; gerenciamento eficiente de insumos,
produção e processamento; gerenciamento ativo da biodiversidade e dos serviços do
ecossistema, e a melhora constante das áreas-chave do negócio. Para o cumprimento
das Diretivas da União Européia para Energias Renováveis, as usinas também
atenderam as oito exigências adicionais, dentre elas o monitoramento de emissões de
gases de efeito estufa e rastreabilidade da cadeia de custódia do etanol.
Em um trabalho integrado, as usinas sócias e a Copersucar adotaram um modelo
de gestão da sustentabilidade não apenas para atender às demandas atuais e se
antecipar às exigências do mercado, mas, também, por estarem conscientes de que a
gestão sustentável é pressuposto para o sucesso e a perenidade do negócio. “Este é
um processo contínuo de engajamento e de busca de padrões superiores que será
intensificado em todas as 48 usinas produtoras sócias”, afirma Mauricio de Mauro,
diretor de Planejamento e Gestor do Processo de Sustentabilidade na Copersucar.
Sobre a Copersucar S/A: Constituída em 2008, é a maior comercializadora
brasileira de açúcar e etanol integrada à produção. Seu modelo de negócio,
considerado único, combina a produção das 48 usinas produtoras sócias e de cerca de
50 unidades não sócias, com um sistema integrado de logística, transporte,
armazenamento e comercialização em grande escala, nos mercado interno e externo,
sob responsabilidade e gestão direta da Companhia.

Sobre o Bonsucro™: Bonsucro é uma organização multissetorial criada para
reduzir os impactos ambientais e sociais da cana, com a definição de um padrão e um
programa para transformar a indústria. Bonsucro é uma iniciativa da indústria que
tem trabalhado para reunir todas as partes interessadas e desenvolver meios para
alcançar seus objetivos com o negócio da cana.
Bonsucro é uma marca registrada no Reino Unido, União Europeia (EU) e uma marca
em outros países. Para obter uma lista completa dos membros visitar o website
www.bonsucro.com.
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