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Nota introdutória

Este Relatório de Gestão e Sustentabilidade traz a demonstração dos principais avanços na governança, 

na estratégia e no desempenho da Companhia no último triênio, referente aos mandatos do Conselho 

de Administração e da Diretoria Executiva, bem como a apresentação dos indicadores de desempenho 

de sustentabilidade, em conformidade com as diretrizes e os critérios do Global Reporting Initiative 

G3, no período de abril de 2010 a março de 2012. Esta edição dá sequência ao primeiro relatório 

publicado, agora sob o crivo da verificação externa (nível B+), com o selo da auditoria BVC.
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Mensagens

A Copersucar está pronta para responder aos desafios do presente e 
continuar crescendo, com excelência operacional, competitividade, 
rentabilidade e sustentabilidade. São os pilares econômico, social e ambiental 
que dão suporte aos resultados alcançados e às projeções futuras.

Avanços da governança
[1.1, 1.2]

Ao apresentar ao mercado e à sociedade o seu se-

gundo Relatório de Gestão e Sustentabilidade, ago-

ra com o crivo da verificação externa de seus indi-

cadores e formas de gestão, a Copersucar reafirma 

o seu compromisso com o desenvolvimento susten-

tável da Companhia e do setor sucroenergético 

brasileiro. Reitera também a sua convicção de que, 

apesar das dificuldades conjunturais enfrentadas 

nas últimas safras, a indústria da cana-de-açúcar 

aproxima-se de novo ciclo virtuoso, com a geração 

de valor para toda a cadeia produtiva e relevantes 

ganhos ambientais e sociais.

As razões para esse otimismo residem na qualidade 

dos resultados apresentados pela própria Copersucar, 

bem como na análise do cenário futuro que se apre-

senta, fundamentado em um robusto programa de 

investimentos e de recuperação da competitividade, 

com a superação de fatores conjunturais adversos. 

Acreditamos no espírito expansionista e empreen-

dedor que guia o setor sucroenergético no Brasil. 

Somos o país com melhor capacidade produtiva e 

margem de expansão, detentor de recursos naturais 

e amplo conhecedor da tecnologia, o que nos dá 

condições para otimizar ainda mais a exploração da 

cana-de-açúcar como fonte de alimento e energia 

limpa e renovável para o planeta. 

Premissa para qualquer expansão, a demanda tan-

to por açúcar quanto por etanol tem crescimento 

contínuo. Além dos benefícios ambientais da utili-

zação do etanol, a cultura da cana-de-açúcar conta 

com grande potencial de expansão de sua produti-

vidade, não só a partir de ganhos nos processos 

agrícola, industrial e logístico, mas, sobretudo, com 

a introdução de inovações tecnológicas disruptivas, 

como novas variedades da planta e a produção de 

etanol de segunda geração.

É nesse contexto que a Copersucar se apresenta 

como um player diferenciado no setor sucroener-

gético, pronta para responder aos desafios do pre-

sente e continuar crescendo. Ela tem conseguido 

isso com excelência operacional na integração lo-

gística da cadeia de valor, competitividade nos mer-

cados, rentabilidade nos resultados e sustentabili-

dade na harmonização dos pilares econômico, social 

e ambiental, que dão suporte às conquistas do pre-

sente e às projeções futuras. 

Ao longo do último triênio, aprimoramos nosso 

modelo de governança corporativa. Nesse sentido, 

fortalecemos os instrumentos de gestão em con-

sonância com as exigências da legislação pertinen-

te às Sociedades Anônimas e as melhores práticas 

do mercado, tendo em vista a perspectiva de lista-

gem da Companhia no Novo Mercado da 

BM&FBovespa.  Diante das circunstâncias desfavo-

ráveis do mercado financeiro global, precipitadas 

a partir de julho de 2011, o projeto de abertura do 

capital da empresa foi postergado, com a preser-

vação dos avanços incorporados ao modelo de 

gestão. Algumas das principais mudanças foram a 

inserção de conselheiros independentes na com-

posição do Conselho de Administração e a elabo-

ração de reportes trimestrais sobre o desempenho 

econômico-financeiro, ainda que eles não sejam 

divulgados ao mercado. 
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Amparado pelo avançado nível de governança cor-

porativa e pela clareza do direcionamento estraté-

gico, estabelecido pelos acionistas e posto em mar-

cha pela diretoria executiva, o modelo único de 

negócio da Copersucar nos permitiu alcançar um 

desempenho favorável diante das condições adver-

sas do mercado e estabelecer como meta a lideran-

ça mundial no setor sucroenergético, com cresci-

mento acima dos principais indicadores do setor. Os 

resultados obtidos nas últimas safras e apresenta-

dos neste relatório comprovam a assertividade de 

nosso modelo, que preza escala e competitividade. 

A estrutura da Companhia confere eficiência logís-

tica, enquanto as Unidades Produtoras Sócias dão 

regularidade ao atendimento da demanda mundial 

por açúcar e etanol. Com a parceria de 50 usinas 

originadas (não sócias), conseguimos aumentar ain-

da mais o volume de produtos para atender às ne-

cessidades dos clientes, configurando o que chama-

mos de “consolidação da oferta”. 

Em sua atuação como comercializadora, a Coper-

sucar definiu como sua principal missão o engaja-

mento contínuo das Unidades Produtoras Sócias. O 

objetivo é fomentar a evolução de cada uma delas 

em boas práticas socioambientais e gerenciamento 

de seus impactos. Desde que iniciamos o trabalho, 

já percebemos resultados significativos, especial-

mente em relação aos temas de emissões de gases 

de efeito estufa (GEE), recursos hídricos e biodiver-

sidade, definidos como prioritários. A obtenção do 

certificado BonsucroTM  (Better Sugar Cane Initiati-

ve) por cinco das 48 Unidades Produtoras Sócias é 

outro importante destaque do engajamento. A cer-

tificação BonsucroTM analisa boas práticas sociais e 

ambientais na cadeia de produção e é exigido pelo 

mercado internacional. Essa relevante conquista 

soma-se à aprovação anterior de 39 Usinas Sócias 

no registro do Renewable Fuel Standard (RFS2), pa-

drão norte-americano de exigências ambientais 

para a importação de etanol, e também no registro 

do California Air Resources Board (CARB) que exige 

a adequação dos produtos ao Low Carbon Fuel 

Standard (LCFS).

Reafirmamos, assim, nossa visão de que a susten-

tabilidade é uma premissa para a perenidade do 

negócio, como fator de geração de valor ao longo 

de toda a cadeia, das usinas aos clientes finais.

Com um portfólio que, a rigor, segue padrões esta-

belecidos mundialmente e não se diferencia dos 

demais competidores nos mercados de commodities 

em que atua, a Copersucar prima pela qualidade do 

relacionamento que mantém com os seus diversos 

públicos de interesse, o que constitui fator decisivo 

para o estabelecimento de vínculos duradouros. A 

fim de agregar valor a essas relações e alcançar a 

ambição estratégica de liderança mundial na comer-

cialização de açúcar e etanol, a Companhia vem 

investindo vigorosamente em escala, eficiência e 

atuação responsável, contribuindo para que o Bra-

sil continue exercendo seu protagonismo no setor 

sucroenergético mundial. 

Essa trajetória de sucesso não teria sido possível 

sem a confiança e o apoio dos acionistas, o trabalho 

integrado junto às Usinas Sócias, a dedicação e o 

empenho dos funcionários e a proximidade com os 

clientes.  Agradecemos, assim, a todos os públicos 

que se relacionam com os negócios da Copersucar 

e reiteramos a nossa firme convicção no futuro pro-

missor que temos pela frente.

Luís Roberto Pogetti

Presidente do Conselho de Administração



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

Mensagens

Resultados e perspectivas

Nas safras 2010/2011 e 2011/2012, o setor sucroe-

nergético brasileiro atravessou um processo de 

acomodação, com a retração no volume de investi-

mentos, depois de anos de grande aporte financei-

ro, e quebras de safra causadas por variações cli-

máticas, que penalizaram fortemente o desempenho 

agrícola. Contudo, a demanda potencial não parou 

de crescer, especialmente no mercado de etanol, 

por causa do aumento da frota de automóveis flex 

fluel e do crescente reconhecimento do biocombus-

tível por sua contribuição ao meio ambiente. 

As perspectivas para as próximas safras, porém, 

são positivas para o país. Está prevista a retomada 

do crescimento, com nova rodada de investimentos, 

renovação dos canaviais e perspectiva de aumento 

da produtividade por hectare. Para atender à de-

manda crescente do mercado, o Brasil deve dobrar 

a produção. 

Na Copersucar, muitas das Usinas Sócias já estão 

modernizando e expandindo suas unidades agríco-

las e industriais. Atualmente, nossa participação no 

mercado nacional é de 22%, e pretendemos atingir 

30% na região Centro-Sul até 2015. Com visão de 

longo prazo, buscamos nos antecipar às demandas 

e tendências dos mercados e nos adaptar às exigên-

cias dos diferentes países em que atuamos.

A distribuição dos produtos, com eficiência e quali-

dade, é o principal foco de investimentos da Com-

panhia. Do total de R$ 2 bilhões programados, a 

Copersucar aportou mais de R$ 300 milhões em 

logística nas últimas duas safras, favorecendo a sua 

competitividade e acrescentando valor à cadeia 

produtiva. No período, colocamos em operação o 

Terminal Multimodal de Ribeirão Preto, iniciamos a 

ampliação do Terminal Açucareiro Copersucar 

(TAC), em Santos, e formalizamos a participação na 

empresa Logum, responsável pela construção do 

etanolduto com capacidade para escoar mais de 20 

bilhões de litros de etanol do interior paulista ao 

litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O ciclo de 

investimentos se estenderá até 2015. 

Os dois últimos anos foram de bons resultados eco-

nômicos e operacionais para a Copersucar, apesar 

da quebra de safra que marcou o último período. 

Nas duas últimas safras, a Companhia ampliou a sua 

oferta em 28% (em termos de moagem de cana 

equivalente). Encerramos 2011/2012 com 7,0 milhões 

de toneladas de açúcar e 3,7 bilhões de litros de 

etanol comercializados. Fomos responsáveis pela 

negociação de 24% da produção total de açúcar no 

país. [2.8] No mercado de etanol,  comercializamos 

o equivalente a 18% da produção brasileira. Encer-

ramos a safra 2011/2012 com uma receita líquida de 

R$ 11,2 bilhões, o que corresponde a um crescimen-

to acumulado de 35% sobre o período anterior e 

três vezes o faturamento obtido na safra 2009/2010.

Atribuímos os resultados ao nosso modelo diferen-

ciado de negócio, que equilibra eficiência produtiva 

e escala. Com 48 Unidades Produtoras Sócias, es-

tamos integrados à produção, o que nos permite 

negociar produtos antecipadamente. Hoje, 80% das 

vendas são realizadas dessa forma, por meio de 

contratos de curto, médio e longo prazos. A parce-

ria com cerca de 50 usinas originadas aumenta 

ainda mais o volume de produtos, o que, somado à 

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

às demandas dos clientes no Brasil e no mundo, a 

rentabilidade do negócio e o incremento na partici-

pação de mercado.

Temos aumentado nossa presença em regiões es-

tratégicas e com consumo crescente de açúcar, 

como a Ásia e o Oriente Médio. Também temos in-

tensificado as relações com parceiros comerciais 

nos Estados Unidos, especialmente após a abertura 

do mercado norte-americano para o etanol brasilei-

ro, considerado, pela Agência de Proteção Ambien-

tal do país (Environmental Protection Agency – 

EPA), um combustível avançado e com o menor 

índice de emissão de gases de efeito estufa (GEE). 

O fim da barreira tarifária abre novas perspectivas 

para a indústria brasileira, com impacto significati-

vo no longo prazo, uma vez que os Estados Unidos 

possuem metas de utilização de combustíveis avan-

çadas e um mercado consumidor duas vezes maior 

do que o do Brasil.

Da mesma forma, o reconhecimento dos altos pa-

drões de sustentabilidade, obtido com o certificado 

Bonsucro™, consolida a relevância da Copersucar 

como player global e valoriza a sua atuação susten-

tável ao longo de toda a cadeia produtiva.

Para a safra 2012/2013, a perspectiva é de recupe-

ração no preço das commodities e redução da dife-

rença de rentabilidade entre açúcar e etanol. Em 

relação às usinas, o desafio é aumentar a produti-

vidade e reduzir os custos, com a garantia de pa-

drões crescentes de sustentabilidade em todas as 

operações.  Para a Copersucar, é manter a distribui-

ção justa das margens de lucro para cada elo da 

cadeia, engajar cada vez mais as Unidades Produ-

toras Sócias nos princípios de sustentabilidade, 

consolidar o relacionamento de longo prazo com os 

clientes e continuar investindo na equipe e compar-

tilhando nossa visão estratégica – a de manter a 

elevada taxa de crescimento, por meio de um mo-

delo de negócios equilibrado, inovador e com visão 

de futuro.  

Por todas essas conquistas, agradecemos a confian-

ça dos acionistas e dos clientes, o empenho e dedi-

cação dos nossos funcionários e fornecedores, e 

reafirmamos o compromisso com os objetivos estra-

tégicos de crescimento contínuo e sustentável para 

a Copersucar e todos os elos de sua cadeia de valor.

Paulo Roberto de Souza

Diretor Presidente
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Relato e materialidade

2.1. Evolução no processo
de relato

Assumido como compromisso no Relatório de Sus-

tentabilidade 2009/2010, o segundo Relatório de Sus-

tentabilidade da Copersucar aborda o desempenho 

econômico, social e ambiental da Copersucar S.A. e 

das Unidades Produtoras Sócias no período de 1º de 

abril de 2010 a 31 de março de 2012 – safras 2010/2011 

e 2011/2012. De periodicidade bienal, o documento faz 

parte de um processo de melhoria contínua, que inclui 

a implantação de um sistema informatizado para a 

coleta de informações entre todas as unidades envol-

vidas: Copersucar, TAC e Usinas Produtoras Sócias. 

[3.1, 3.2 3.3, 3.5] Para o próximo período de relato, 

serão incluídos os terminais logísticos de São José do 

Rio Preto, Ribeirão Preto e Guarujá. 

O documento foi elaborado de acordo com a meto-

dologia da Global Reporting Initiative (GRI) e segue 

as diretrizes da G3, tendo passado pelo Exame do 

Nível de Aplicação pela GRI e alcançado o nível B+. 

Outro objetivo apontado no relatório anterior e 

cumprido neste ciclo é a verificação externa, reali-

zada pela empresa Bureau Veritas Certification 

(BVC). [3.5, 3.13]

Para evoluir também na comunicação, o documen-

to foi desenvolvido com base em um estudo de ma-

terialidade, que resultou no conjunto dos 17 temas 

mais relevantes a serem abordados. Agrupados em 

oito capítulos, eles guiam a estrutura do relatório e 

foram utilizados na seleção de 65 indicadores GRI, 

respondidos pela Copersucar / TAC (C) e pelas Uni-

dades Sócias (U). [3.5]

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

Aralco

Aralco – Alcoazul

Aralco – Figueira

Aralco – Generalco

Batatais

Buriti

Caçu

Catanduva

Cerradão

Clealco – Clementina

Clealco – Queiroz

Cocal I – Paraguaçu Paulista

Cocal II - Narandiba

Da Pedra

Decal – Rio Verde

Destilaria Santa Inês

Ferrari

Furlan – Avaré

Furlan – Santa Bárbara

Iacanga

Ibirá

Ipê

Ipiranga – Descalvado

Ipiranga – Mococa

Relação das 48 Unidades Produtoras Sócias

Jacarezinho

José Bonifácio

Lins

Melhoramentos

Monções

Nossa Sra. Aparecida

Pioneiros

Pitangueiras

Santa Adélia – Jaboticabal

Santa Adélia – Pereira Barreto

Santa Lúcia

Santa Maria

Santo Antônio

São Francisco

São José da Estiva

São Luiz S.A.

São Manoel

Uberaba

Umoe Bioenergy II

Viralcool I – Pitangueiras

Viralcool II – Castilho

Zilor – Barra Grande

Zilor – Quatá

Zilor – São José
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A adesão das usinas ao sistema de monitoramen-

to dos indicadores e de reporte dos resultados é 

voluntária e fruto de um trabalho de engajamento 

da Copersucar junto a suas Usinas Sócias. Em re-

lação ao relatório anterior, o número de Unidades 

Sócias aumentou de 39 (safra 2010/2011) para 48 

(safra 2011/2012). Participaram da coleta e conso-

lidação dos dados 35 usinas, na safra 2010/2011, e 

45 usinas, na safra 2011/2012.  As usinas que não 

participaram no período se preparam para a im-

plementação de procedimentos destinados à cole-

ta e à  consolidação dos indicadores para as pró-

ximas safras. 

Quanto aos indicadores da Copersucar (C), cobrem 

as operações do escritório administrativo, no mu-

nicípio de São Paulo, e do Terminal Açucareiro 

Copersucar (TAC), em Santos (SP). Os itens de per-

fil GRI são respondidos somente pela Copersucar. 

[3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11]

2.2. Construção da matriz
de materialidade

Entre outubro e novembro de 2010, a Copersucar 

realizou o seu segundo processo de engajamento de 

stakeholders e de estudo de materialidade. Além do 

público interno e das Unidades Produtoras Sócias, 

consultados para a elaboração do primeiro relatório 

GRI, em 2008, na atual edição também foram envol-

vidos fornecedores de logística, entidades de classe, 

clientes nacionais e internacionais, organizações não 

governamentais (ONGs), imprensa e instituições fi-

nanceiras.  Ao todo, foram realizadas entrevistas 

presenciais e por telefone com 68 pessoas, que tam-

bém responderam um teste de materialidade por 

e-mail. Para as Unidades Sócias, foi realizado um 

painel em Ribeirão Preto (SP). [3.5, 4.14, 4.16]

Coordenado por uma consultoria especializada, o tra-

balho foi concluído com o cruzamento dos dados e a 

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

Temas relevantes para os stakeholders e a Copersucar [4.17]

1. Trabalho forçado/análogo ao escravo
2. Redução das emissões de gases de efeito estufa
3. Trabalho infantil 
4. Suborno, fraude e corrupção 
5. Qualidade dos produtos 
6. Trabalho forçado/análogo ao escravo em fornecedores 
7. Trabalho infantil em fornecedores 
8. Riscos e acidentes de trabalho 
9. Uso racional de água 
10. Governança corporativa 
11. Impactos das mudanças climáticas para a agricultura 
12. Transparência na divulgação de resultados 
13. Prática de queimadas 
14. Código de conduta 
15. Conservação do solo e recursos hídricos 
16. Qualificação de fornecedores 
17. Conservação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) / matas ciliares

50

49

48
47

44

37
38

3943

42 34

33

30

31
32

17
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criação de uma nova matriz de materialidade da em-

presa, contendo os temas mais relevantes para ser 

gerenciados e reportados pela Companhia e que envol-

vem toda a cadeia de valor. A frequência de engajamen-

to dos stakeholders será a cada dois anos, desde que 

sua realização se faça necessária pela materialidade. 

Para o grupo de stakeholders composto pelas Usinas 

Sócias, as reuniões de engajamento ocorrerão três ve-

zes na safra, além da rotina de contatos para a condu-

ção dos trabalhos ao longo da safra. [4.16]

O resultado da matriz de materialidade reforça a re-

levância dos principais focos de atuação estratégica 

da Copersucar: a ética nos negócios e a boa gover-

nança refletidas no seu ideário estratégico e na con-

duta cotidiana dos seus gestores, funcionários e 

parceiros, e a valorização das pessoas e do ecossis-

tema em toda a abrangência de sua atuação, expres-

sa na observância rigorosa dos aspectos humanos e 

ambientais em todas as suas práticas. [3.5]

2.3. Temas materiais  
para os stakeholders [4.17]

1. Transparência nos negócios 

2. Ética e governança

3. Responsabilidade pelo produto

4. Saúde e segurança

5. Mudanças climáticas

6. Conservação de recursos e biodiversidade

7. Direitos humanos e cadeia de valor

8. Gestão de coprodutos

Embora não conste do quadrante de maior relevân-

cia, o tema de gestão de coprodutos está presente 

na matriz de materialidade, sendo indicador impor-

tante e monitorado rotineiramente na gestão das 

Usinas Sócias. 

Encontro de transportadoras rodoviárias da Copersucar (setembro/2011)
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Dúvidas, comentários ou sugestões sobre o Relatório de Sustentabilidade 2010/2011 e 2011/2012 

devem ser direcionados à área de Sustentabilidade da Companhia, pelo e-mail sustentabilidade@

copersucar.com.br e pelo telefone (55 11) 2618 8251. [3.4]

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

Materialidade no relatório Conteúdo Item ou indicador GRI

Transparência
nos negócios

Transparência na divulgação de resultados 1.1, 1.2, EC1 C e EC4 C

Qualificação de fornecedores EC6 C/U e HR3 C

Ética e 
governança

Suborno, fraude e corrupção SO2 C, SO3 C e SO4 C

Governança corporativa 4.1 a 4.10

Código de Conduta Formas de gestão SO, SO4 C e HR4 C

Responsabilidade
pelo produto

Qualidade dos produtos Formas de gestão PR, PR1 C a PR9 C

Saúde e segurança Risco e acidentes de trabalho LA6 U, LA7 C/U, LA8 C/U e LA9 C/U

Mudanças climáticas

Redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) EN18 U

Impactos das mudanças climáticas para a agricultura EC2 C

Práticas de queimadas Formas de gestão EN, EN18 U

Conservação
de recursos e 
biodiversidade

Conservação do solo e recursos hídricos
Formas de gestão EN, EN8 C/U, EN9 U 
e EN10 U

Uso racional de água EN8 C/U, EN9 U e EN10 U

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

EN12 U e EN28 C 

Direitos humanos 
e cadeia de valor

Trabalho forçado/análogo ao escravo HR7 C/U 

Trabalho infantil HR6 C/U

Trabalho forçado/análogo ao escravo em fornecedores HR1 C, HR2 C/U e HR3 C

Trabalho infantil em fornecedores HRI C, HR2 C/U e HR3 C

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

Relacionamento com a comunidade EC8 C/U, EC9 U, SO1 U

      Gestão de coprodutos EN2 C/U, EN22 C/U, EN30 C

Seleção de indicadores a partir dos temas materiais relevantes [4.17]
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A seguir, apresentamos número de usinas respondentes por indicador e a representação destas no 

total de cana moída.

Indicador
 Respondentes safra 

2010/2011 % cana moída
Respondentes safra 

2011/2012 % cana moída

AMbIenTAIS

EN2 35 91% 40 93%

EN3 34 90% 39 91%

EN4 35 91% 39 91%

EN8 33 83% 39 91%

EN9 35 91% 45 96%

EN10 35 91% 36 80%

EN12 33 88% 35 72%

EN13 32 86% 35 72%

EN14 32 86% 36 75%

EN18 35 91% 43 89%

EN22 35 91% 40 91%

EN23 33 88% 45 96%

TRAbAlhISTAS

LA1 35 91% 45 96%

LA4 35 91% 43 89%

LA6 35 91% 41 84%

LA7 * * 37 81%

LA8 24 65% 28 66%

LA9 32 86% 41 86%

LA10 32 85% 35 76%

LA11 25 64% 29 65%

ReCuRSoS huMAnoS

HR2 27 84% 38 78%

HR5 33 88% 38 83%

HR6 35 91% 41 85%

HR7 35 91% 41 85%

HR9 35 91% 45 96%

SoCIAIS

SO1 8 20% 8 20%

eConôMICoS

EC5 34 87% 45 96%

EC6 31 83% 40 87%

EC8 25 68% 30 78%

EC9 30 81% 33 71%
* Não monitorado como indicador GRI na safra 2010/2011

Representatividade dos indicadores em relação à cana moída (%) nas Unidades Produtoras Sócias
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A Empresa

3.1. Eficiência na oferta,
comercialização e logística

Constituída em 2008, a Copersucar S.A. foi criada 

pelos membros da Cooperativa de Produtores de 

Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São 

Paulo, para adquirir flexibilidade frente ao mercado, 

explorar o seu potencial de crescimento e investir 

em novas estratégias comerciais, sem perder os 

valores do cooperativismo. 

A capacidade de integrar todos os elos da cadeia, 

do produtor ao cliente final, a partir da parceria 

entre a empresa e as Unidades Produtoras Sócias 

e da sua capacidade logística, é o grande diferencial 

desse modelo de negócio. 

As usinas são, ao mesmo tempo, fornecedoras, por 

meio da Cooperativa, e acionistas, representadas 

no Conselho de Administração. Cada uma delas con-

serva a autonomia na gestão de seus negócios, com 

troca de experiências e boas práticas, e destina 

100% da produção à Copersucar, via Cooperativa, 

por meio de contratos de longo prazo, o que permi-

te a consolidação de grandes volumes de oferta. 

À Copersucar S.A. cabe comercializar e distribuir o 

açúcar e o etanol em condições competitivas, com 

ganhos de eficiência a partir de sua capacidade lo-

gística e da relevância do seu posicionamento no 

mercado. Hoje, é a maior comercializadora integra-

da à produção no setor sucroenergético brasileiro, 

com participação de mercado de 18% registrada na 

safra 2010/2011, de 22% na safra 2011/2012, e uma 

das maiores do mundo, com clientes em cerca de 

50 países. Operacionalmente, conta com uma área 

comercial estruturada de vendas e um sistema lo-

gístico eficiente e intermodal. 

Atualmente, são 48 Unidades Sócias, que formam 

25 grupos econômicos, sendo 11 usinas produtoras 

exclusivas de etanol. Nas safras 2010/2011 e 

2011/2012, nove unidades produtoras foram incor-

poradas à empresa, das quais sete estão no Estado 

de São Paulo e duas, no Estado de Goiás, onde a 

Copersucar não atuava até então. A empresa está 

presente, ainda, em Minas Gerais e no Paraná – to-

dos na região Centro-Sul. Somadas, as usinas têm 

capacidade total de moagem de 115 milhões de to-

neladas de cana-de-açúcar por ano, ou 18% de toda 

a região Centro-Sul do país. Para atender às deman-

das, também são adquiridos produtos de unidades 

não sócias, as usinas originadas, fornecedoras par-

ceiras da Copersucar. [2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9] 

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

Carregamento de navio no TAC
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3.2. Estrutura societária

Com sede na cidade de São Paulo, a Companhia 

tem como subsidiárias a Cia. Auxiliar de Armazéns 

Gerais, responsável pelo Terminal Açucareiro Co-

persucar, no Porto de Santos, a Sugar Express 

Transportes S.A., que gerencia os afretamentos 

rodoviários, a Copa Shipping do Brasil Ltda. e a 

Copersucar Armazéns Gerais S.A. No exterior, as 

subsidiárias são a Copersucar International N.V. 

(Curaçau), a Copersucar Trading A.V.V. (Aruba), a 

Copersucar Europe B.V. (Holanda) e a Copa Ship-

ping Company Limited. Esta última é uma joint 

venture paritária com o Grupo Jamal Al Ghurair, 

de Dubai, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, 

dedicada ao afretamento marítimo.

A Companhia é também acionista da Logum, em-

presa responsável pela construção do etanolduto 

que integrará os polos produtores do biocombus-

tível aos centros consumidores e distribuidores, e 

da Uniduto Logística S.A., também sócia da Logum. 

Possui ainda representantes exclusivos nos Esta-

dos Unidos. [2.3 e 2.4]

Estrutura societária

Junho/2012

99,99 99,99

99,99 100

20 32,62

100

100

100 50

Diversos  
(Usinas de Açúcar 
e Etanol e outros)

Cia. Auxiliar de  
Armazéns Gerais

Uniduto  
Logística S.A.

CopeRSuCAR S.A.

Sugar Express 
Transportes S.A.

Logum  
Logística S.A.

Copa Shipping  
Company Limited  

(Ilhas Virgens Britânicas)

Copersucar  
Armazéns Gerais S.A.

Copersucar  
International N.V. 

(Curaçao)

Copersucar  
Trading A.V.V.  

(Aruba)

Copersucar  
Europe B.V.  
(Holanda)
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FCA – Bitola Métrica
ALL – Bitola Larga
ALL – Bitola Métrica
Bitola Mista

Terminal
Açucareiro - Santos

Terminal Multimodal
de Ribeirão Preto

Sede
São Paulo

Terminal Multimodal
de São José do Rio Preto

Futuro Terminal
Copersucar - Paranaguá

Sistema Integrado de Logística - Malha Ferroviária

3.3. Estrutura operacional

A Copersucar possui um amplo sistema de logística, 

com operações rodoviárias, ferroviárias e maríti-

mas, como estratégia para comercializar seus pro-

dutos e entregá-los com eficiência aos clientes. 

O sistema logístico consiste de terminais multimo-

dais para recepção de açúcar junto aos polos pro-

dutores, sua armazenagem e expedição; e contratos 

de longo prazo com operadores de transporte nos 

modais ferroviário, rodoviário e marítimo. Na safra 

2011/2012, essa estrutura logística recebeu investi-

mentos de R$ 300 milhões, com destaque para o 

início das obras de expansão do Terminal Açucarei-

ro Copersucar (TAC) no Porto de Santos e a parti-

cipação no capital da Logum.

Os terminais multimodais também ganharam mais ca-

pacidade e velocidade nas operações. Os de São José 

do Rio Preto e de Ribeirão Preto, modernizados e ex-

pandidos, têm capacidade para movimentar 2,3 milhões 

de toneladas de açúcar por ano, com a recepção por 

via rodoviária e a expedição, em larga escala, por fer-

rovia, até o Porto de Santos. No Guarujá, a Copersucar 

passou a operar o Terminal de Estufagem de Contêine-

res (TEC), com capacidade para expedir 500 mil tone-

ladas de açúcar ensacado, o que amplia a flexibilidade 

no atendimento aos diversos clientes do mercado in-

ternacional (veja mais em Eficiência logística). [2.9] 
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nome da empresa Copersucar S.A. 

produtos açúcar bruto, açúcar branco, etanol anidro e etanol hidratado

Fundação 2008

estrutura

Escritório São Paulo

Escritório Roterdã (Holanda)

Terminal Açucareiro Copersucar/TAC (Santos)

Terminal de Estufagem de Contêineres/TEC (Guarujá)

Terminais multimodais em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto

empregados diretos
503 (safra 2010/2011)

517 (safra 2011/2012)

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

Informações gerais

Terminal multimodal em Ribeirão Preto
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 09/10 R$ 3.763,6 mi

 10/11 R$ 8.275,3 mi

 11/12 R$ 11.475,7 mi

 09/10 R$ 88,9 mi

 10/11 R$ 365,5 mi

 11/12 R$ 205,6 mi

Receitas (por safra) Patrimônio líquido (por safra) [2.8]

DeSTInoS

AçúCAR

eTAnol

Sede da Copersucar  
em São Paulo

Copersucar Europe B.V.,  
Roterdã, Holanda

unIDADeS

Escritório Hong Kong

Terminal Açucareiro Copersucar – TAC, Santos, São Paulo

Terminal de Estufagem de Contêineres - TEC, Guarujá, São Paulo

Terminal Multimodal Copersucar I - Ribeirão Preto, São Paulo

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

Argentina  

Canadá

Estados Unidos  

Jamaica

São Paulo 

México  

Trinidad e Tobago Nigéria

Holanda 

Índia

Japão 
Coreia do Sul 

Venezuela

Argélia Egito

Geórgia

Israel  

Azerbaijão

Romênia
República Tcheca

Finlândia
Suécia 

Bósnia

Bélgica 

Emirados Árabes  
Bangladesh

Malásia

Indonésia 

Arábia Saudita  

África do Sul

Iêmen

Uruguai
Chile 

Colômbia  

Marrocos  

Itália  

Noruega

Irlanda
Inglaterra

Peru  

Rússia

China

Polônia

Tailândia 

Gana

Angola

Paquistão

Hong Kong

Alemanha 

Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais [2.7]
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3.4. Trajetória do modelo
de negócio 

Desde a fundação da Cooperativa, em 1959, a história 

da Copersucar é marcada pelo pioneirismo, com 

participação significativa nos processos de 

reorganização do setor, abertura de novos mercados, 

desenvolvimento de tecnologias para a cana-de-

açúcar, açúcar e etanol e profissionalização das 

entidades de classe do segmento.  

Além do tradicional mercado de atacado de açúcar 

e etanol, a Cooperativa também atuou no segmen-

to varejista, com a Companhia União. Foi, ainda, 

uma das protagonistas do Programa Nacional do 

Álcool (Pró-Álcool), lançado pelo governo brasileiro 

na década de 1970 para impulsionar a substituição 

dos combustíveis derivados do petróleo.

A evolução do modelo de negócio e do processo de 

modernização da Cooperativa teve início com a de-

finição do foco de atuação estratégica da Copersu-

car. Assim, decidiu-se pelo desinvestimento nas 

operações de industrialização e varejo de café, açú-

car e etanol para uso doméstico e pelo foco na ofer-

ta em larga escala de açúcar e etanol, com a inte-

gração da logística e a comercialização dedicada a 

clientes corporativos. Diante das perspectivas de 

crescimento do negócio, foi constituída em 2008 a 

empresa Copersucar S.A.

O novo modelo, antes equivalente a um centro de 

serviço compartilhado de comercialização e logís-

tica, passou a ser concentrado no investimento 

complementar na cadeia de suprimentos, com ga-

nhos de escala e especialização no trading. O obje-

tivo estratégico de racionalização de custos ganhou 

como escopo também a liderança global em açúcar 

e etanol, a partir da eliminação dos fatores restriti-

vos para o investimento e crescimento antes pre-

sentes na estrutura cooperada – uma mudança que 

passou então a contar com o reconhecimento dos 

ativos investidos pelos próprios acionistas. 

Em paralelo, a Copersucar dedicou-se, especialmen-

te no último triênio, a fortalecer sua governança, 

com a adoção das melhores práticas de mercado, a 

definição clara de papéis dos acionistas e executi-

vos e a profissionalização integral da gestão (veja 

mais em Ética e governança). 

Na estrutura da empresa, a Cooperativa cumpre o 

papel de principal fornecedora da Copersucar S.A., 

com regras estáveis e em condições de mercado, 

enquanto as Usinas Produtoras são acionistas da 

empresa. 

Em 2011, simultaneamente aos aprimoramentos da 

estrutura de governança da Copersucar S.A. nos 

moldes do Novo Mercado da BM&FBovespa,  a de-

nominação social da Cooperativa deixou de incor-

porar a marca Copersucar, para reforçar a clareza 

e separação dos novos papéis.

Armazém de açúcar no TAC
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3.5. Estratégia de atuação

O modelo de negócio da Copersucar é considerado 

único e de difícil replicação por conciliar a grande ca-

pacidade de oferta de suas Usinas Sócias com a agi-

lidade de uma empresa focada na gestão da cadeia 

de valor em todos os seus elos logísticos e comerciais.

O fornecimento cativo das 48 Usinas Sócias soma-

-se à oferta da produção adquirida em caráter não 

exclusivo de 50 usinas não sócias (originação), o 

que fortalece o modelo, com a propriedade e gestão 

dos processos produtivos controlados por empresas 

com ampla tradição e conhecimento das atividades. 

À Copersucar compete cuidar – como alavancas da 

rentabilidade – da gestão comercial e de risco, da 

excelência nas operações logísticas e do atendimen-

to pleno aos clientes nacionais e estrangeiros.

Nesse modelo, um dos principais diferenciais com-

petitivos é viabilizar a consolidação da oferta, com 

a disponibilização ao mercado de um volume cada 

vez maior de açúcar e etanol, em contraposição à 

consolidação dos ativos de produção.

Outro foco prioritário de atuação é a eficiência lo-

gística, que permite à Copersucar operar em todos 

os elos da cadeia, conferindo-lhe ganho de escala 

global, com acesso direto a clientes no mundo todo. 

Para as Unidades Produtoras Sócias, uma das van-

tagens do sistema Copersucar é a estabilidade na 

relação comercial, com a garantia de compra de 

100% da produção em condições de mercado. O 

contrato de fornecimento é de longo prazo, com 

regras claras, transparentes, estáveis e auditáveis. 

A empresa, por sua vez, gerencia os riscos de co-

mercialização e estoque e tem o desafio de manter 

uma margem de lucro acima do mercado, por meio 

de uma gestão financeira e operacional eficiente e 

de acréscimo de valor aos produtos.

Também acionistas da Companhia, as Usinas Sócias 

recebem os dividendos do negócio, o que incremen-

ta o investimento no crescimento orgânico da pro-

dução e viabiliza o círculo virtuoso do modelo. 

Amparado por práticas transparentes de governan-

ça, nos melhores padrões do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa e do Novo Mercado da 

BM&FBovespa, esse modelo de negócio permite 

maior proximidade entre acionistas, fornecedores 

e gestores. Isso resulta em agilidade na leitura e 

percepção das tendências do mercado, em maior 

sinergia na busca de soluções comuns e no compar-

tilhamento de conhecimento, além de favorecer o 

engajamento das Usinas Produtoras Sócias nos 

princípios da sustentabilidade, e o fomento das boas 

práticas socioambientais.

Terminal de estufagem de contêineres no Guarujá
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3.6. Transparência nos
negócios

Contexto do setor

O setor sucroenergético brasileiro experimentou de 

abril de 2011 a março de 2012 uma significativa que-

bra de safra, ocasionada especialmente pelo enve-

lhecimento do canavial, que vem sendo acompanha-

do desde 2008, e pela ocorrência de fenômenos 

climáticos, como forte estiagem e geadas. Na safra 

2011/2012, foram moídos 493 milhões de toneladas 

de cana no país, enquanto a capacidade permitia o 

processamento de cerca de 650 milhões.

Segundo dados da Companhia Nacional de Abaste-

cimento (Conab), a produtividade média caiu de 77,4 

toneladas de cana por hectare na safra 2010/2011 

para 68,7 toneladas por hectare no período seguin-

te. Ainda assim, o Brasil vem se mantendo como o 

maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e, con-

sequentemente, o maior produtor de açúcar e o 

segundo maior produtor de etanol, atrás dos EUA. 

O valor de produtividade estimado para a safra 

2012/2013 se mantém conforme a safra 2011/2012 , 

de acordo com projeções da União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar (UNICA) feitas em abril de 2012.

Também maior exportador mundial de açúcar, o 

Brasil respondeu por 78,5% da comercialização no 

mercado aberto, na safra 2011/2012. O protecionis-

mo de mercado praticado por Europa e Estados 

Unidos ainda é considerado uma barreira para um 

melhor desempenho. 

No mercado de etanol, a produção cresce em todo o 

mundo, motivada pelas oscilações do preço do pe-

tróleo e pela crescente demanda por combustíveis 

de menor impacto ambiental. De 2004 a 2010, o vo-

lume cresceu mais de 100%, passando de 40,5 bi-

lhões de litros para 87,1 bilhões de litros. No Brasil, 

houve queda expressiva nas duas últimas safras, com 

expectativa de crescimento de 3,2% na moagem 

para o ciclo de 2012/2013 (UNICA, abril de 2012). 

Fornecimento Cativo Copersucar

Gestão de Risco

Clienteoriginação logística
Marketing e 
Distribuição

Terras, 
Gestão de  

Mão de obra, 
processo e 
produção

Gestão de 
Comercialização

Visibilidade da 
Cadeia e Inteligência 

Comercial Global

Uma nova governança - Modelo de Negócio
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Fontes: MAPA e UNICA (Brasil); USDA (outros países)

(*) rv: Raw Value: equivalente a 1,087 tonelada de açúcar bruto

Produção de açúcar safra 2011/2012 (milhões de toneladas)

mi t rv (*) %

n brasil 38,1 22,0

n Índia 28,8 16,7

n União Europeia 17,5 10,1

n Tailândia 10,4 6,0

n México 5,2 3,0

n Austrália 3,9 2,3

n Guatemala 2,4 1,4

n Colômbia 2,3 1,3

n Cuba 1,4 0,8

n Outros 62,9 36,4

Mundo 172,9 100,0

Exportação de açúcar 2011/2012 - Participação de mercado

Tailândia
15,2%

União Europeia
4,2%

Austrália
4,8%

Índia
4,4%México

1,5%
Guatemala

2,8%

Colômbia
1,4%

Cuba
1,1%

Outros
20,4%

Brasil
44,1%

Fontes: USDA, SECEX e estimativas Copersucar



A Empresa

29Copersucar S.A.

Fontes: USDA, UNICA, Estimativas Copersucar

Produção de etanol safra 2011/2012 (bilhões de litros)

bi l %

n brasil 22,9 21,6%

n Estados Unidos 54,9 51,8%

n Outros 28,2 26,6%

Total Mundo 106 100%

Exportação de etanol 2011 - Participação de mercado

Copersucar
6,9%

Brasil
15,7%

Outros
28,9%

Estados Unidos
48,5%

Fontes: SECEX e Estimativas Copersucar
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Consolidação da oferta 

Com um modelo único de negócio, que integra 

comercialização e logística à produção, a 

empresa segue crescendo no mercado.

AÇÚCAR

A Copersucar é líder em vendas de açúcar e de 

etanol no Brasil e uma das maiores exportadoras 

do mundo. Na safra 2011/2012, as Unidades Sócias 

produziram 63,5% do açúcar e 90,7% do etanol 

comercializados; a quantidade restante veio de 50 

usinas originadas. Na safra 2011/2012, a Copersu-

car comercializou um total de 6,96 milhões de to-

neladas de açúcar, volume 12,2% superior ao rea-

lizado no período anterior. As exportações de 

açúcar somaram 5,12 milhões de toneladas, com 

crescimento de 8,5% sobre o volume exportado 

na safra anterior. Os principais mercados clientes 

foram países do Oriente Médio e da Ásia. As ven-

das para a América Latina, incluindo o Brasil, atin-

giram 1,83 milhão de toneladas, com crescimento 

de 19%, em função da expansão e fidelização da 

base de clientes.

ETANOL

Em relação ao etanol, apesar do foco no abasteci-

mento interno, a Copersucar aumentou sua parti-

cipação de mercado mundial, tendo sido respon-

sável por 35% das exportações brasileiras nas 

duas últimas safras. Fornece, por exemplo, quase 

todo o etanol consumido no Japão destinado à 

produção de ETBE, um aditivo produzido a partir 

de etanol com isobuteno e utilizado na mistura 

com a gasolina. 

Dos 3,7 bilhões de litros comercializados na safra 

2011/2011, 3,0 bilhões atenderam à demanda brasi-

leira e 0,7 bilhão foi exportado.  Quanto ao portfólio, 

do volume total, 53% corresponderam ao etanol 

hidratado, que pode ser usado nos automóveis flex, 

e os 47% restantes foram de etanol anidro, mistu-

rado com a gasolina.  

Desempenho econômico [EC1 C]

A Copersucar teve uma receita operacional total de 

R$ 8,35 bilhões na safra 2010/2011, dos quais R$ 4,4 

bilhões foram relativos à comercialização de açúcar, 

Moagem de cana-de-açúcar (milhões de toneladas)
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Comercialização de açúcar - Copersucar
(milhões de toneladas) [2.8]
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R$ 3,75 bilhões provenientes do negócio de etanol, 

e R$ 0,1 bilhão gerado por serviços de logística e 

outras operações.

No fim da safra 2010/2011, o patrimônio líquido da 

companhia era de R$ 365,5 milhões, e R$ 315,7 mi-

lhões foram distribuídos entre os acionistas. 

Já no período seguinte, a receita operacional da 

empresa correspondeu a R$ 11,2 bilhões, sendo R$ 

6,5 bilhões do negócio de açúcar, R$ 4,6 bilhões de 

etanol, R$ 0,1 bilhão proveniente de serviços logís-

ticos e outras operações.

O patrimônio líquido registrado foi de R$ 205,6 mi-

lhões e houve a distribuição de RS 100,0 milhões entre 

os acionistas na forma de dividendos. A Companhia 

encerrou a safra 2011/2012 com um endividamento 

bruto de R$ 2,2 bilhões e disponibilidade de caixa e 

equivalentes de R$ 374,0 milhões, resultando no en-

dividamento líquido de R$ 1,86 bilhão. A Copersucar 

é uma sociedade anônima de capital fechado e suas 

ações não têm valor de mercado. [2.8]

A partir da premissa de priorizar contratos de lon-

go prazo, o crescimento nas vendas foi obtido gra-

ças à integração de novas Unidades Produtoras 

Sócias, na safra 2010/2011, e ao aumento do volu-

me de açúcar e etanol comercializados pela Coper-

sucar e provenientes das usinas originadas.

Em atendimento às melhores práticas contábeis, 

a Copersucar publica as Demonstrações do Valor 

Adicionado (DVA) como parte integrante de seu 

Balanço Financeiro. Essas demonstrações, funda-

mentadas em conceitos macroeconômicos, buscam 

apresentar a parcela de contribuição da Compa-

nhia na formação do Produto Interno Bruto por 

meio da apuração dos respectivos valores adicio-

nados pela Companhia e os recebidos de outras 

entidades, e a distribuição desses montantes aos 

seus empregados, esferas governamentais, arren-

dadores de ativos, credores por empréstimos, fi-

nanciamentos e títulos de dívida, acionistas e ou-

tras remunerações que configurem transferência 

de riqueza a terceiros. Esses valores representam 

a riqueza criada pela Companhia, de forma geral, 

medida pelas receitas de vendas de bens e dos 

serviços prestados, menos os respectivos insumos 

adquiridos de terceiros, incluindo também o valor 

adicionado produzido por terceiros e transferido 

à entidade. [EC1 C]

Demonstração de Valor Adicionado 
2011 2012

R$ % R$ %

Acionistas 315.703 27,57 100.000 6,38

Colaboradores (remuneração e benefícios para empregados) 79.386 6,93 78.544 5,01

Governo 577.356 50,42 486.162 31,01

Lucro retido 39.783 3,47 2.552 0,16

Juros e aluguéis (custos de operação) 132.974 11,61 900.466 57,44

Investimentos na comunidade 0 0 0 0

Total 1.145.202 100,00 1.567.724 100,00

Valor Econômico Direto Gerado (valor econômico gerado
menos o valor econômico distribuído)

2011 2012

290.356 125.822

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

O consumo mundial de açúcar aumenta três mi-

lhões de toneladas a cada ano – uma taxa média de 

crescimento de 2% –, de acordo com dados da Food 

Administration Organization (FAO), da Organização 

das Nações Unidas. O açúcar é fonte de caloria de 

baixo custo e seu consumo, além de não sofrer mui-

to com as oscilações da economia, representa um 

grande mercado potencial. 

Na Copersucar, a tendência se confirma, com o cres-

cimento dos negócios em países da Ásia e da África. 

Também já se verificam reduções nos subsídios e bar-

reiras praticados pelas nações desenvolvidas, como 

os Estados Unidos e os países da Europa, o que é po-

sitivo para todo o comércio internacional do produto.    

O mercado externo para o biocombustível tam-

bém apresenta boas perspectivas, já que outro 

tipo de comércio internacional está se configu-

rando, não mais em função do preço e, sim, devi-

do às características ambientais avançadas que 

o etanol de cana-de-açúcar apresenta. Por isso, o 

mercado segue impulsionado por políticas gover-

namentais de redução de emissões de gases de 

efeito estufa (GEE). 

Nos Estados Unidos, foi regulamentada a lei que 

define o uso de biocombustíveis, a Renewable 

Fuel Standard (RFS2).  Ela estipula a meta de con-

sumo mínimo nacional de 57 bilhões de litros de 

biocombustíveis em 2012 – incluindo biodiesel, 

etanol de cana, etanol de milho e etanol celulósi-

co – e prevê aumento gradativo até 136 bilhões 

de litros em 2022. Já na União Europeia, uma di-

retiva estabelece que até 2020, em todos os paí-

ses do bloco econômico, ao menos 10% do total 

de combustíveis consumidos deve ser derivado 

de fontes renováveis. 

Armazém de açúcar ensacado no TAC
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Gestão financeira

A gestão financeira da Copersucar segue princípios 

de transparência e austeridade. O rigor se estende 

ao processo de seleção de usinas ingressantes, que 

são avaliadas quanto à administração financeira 

do negócio e ao nível de endividamento.

A política de gestão de riscos, aprovada pelo Con-

selho de Administração, orienta as áreas de negó-

cio da Copersucar a agir dentro de parâmetros 

previamente estabelecidos para as operações que 

podem causar maior impacto financeiro na Com-

panhia. Os riscos definidos como prioritários in-

cluem variação dos preços das commodities, taxas 

de câmbio, taxas de juros, crédito e liquidez. A área 

de Gestão de Riscos se reporta diretamente ao Di-

retor Presidente e é parte da estrutura de gover-

nança corporativa da empresa.

Na prática, a gestão de riscos se dá a partir da defini-

ção, pelo Conselho de Administração, do apetite e da 

aversão ao risco que a empresa quer assumir. Com base 

nessas orientações iniciais, o Comitê de Auditoria e 

Gestão de Riscos e a área de Gestão de Riscos avaliam 

premissas como volumes estimados para a safra, ex-

pectativas de preços e volatilidades e qualquer outro 

fator que possa representar riscos financeiros. Esses 

riscos financeiros são calculados e levados à aprovação 

do Conselho pelo Diretor Presidente. Somente depois 

dessas deliberações a Diretoria Executiva estabelece o 

orçamento baseado nos riscos e planos de negócio que 

as áreas traçaram como meta.  

O objetivo da gestão de riscos é garantir que a 

Companhia aproveite as oportunidades de merca-

do em suas operações comerciais e financeiras 

dentro de parâmetros previamente estabelecidos, 

de modo a resguardar seus riscos, monitorar os 

procedimentos e atuar de forma oportuna nos ca-

sos de eventuais desenquadramentos ou necessi-

dades de adequação dos limites. 

Nas duas últimas safras, a Companhia, incluindo o 

Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), não rece-

beu incentivo fiscal, subsídio, subvenção ou qual-

quer outro tipo de ajuda financeira do governo.  

Em relação aos investimentos sociais incentivados, 

a Copersucar utiliza os instrumentos de destinação 

de recursos proveniente do ICMS previstos na le-

gislação do Estado de São Paulo (PROAC/PIE). No 

período do relatório foram destinados R$ 10,9 mi-

lhões. Ainda nesse período, a Copersucar não re-

gistrou ações judiciais por concorrência desleal ou 

práticas de truste e monopólio, bem como não foi 

multada ou sofreu sanções de valores relevantes 

por descumprimento a leis e regulamentos.  

[SO7 C, SO8 C]

Estratégia de comercialização

A empresa divide seus clientes de açúcar em duas 

grandes categorias: América Latina, com aproxi-

madamente 300 clientes (incluindo o Brasil) e 

com foco nas indústrias alimentícias, e Exporta-

ção, com cerca de 25 clientes, incluindo as refi-

narias de vários países que compram o açúcar a 

granel. [2.7]

Em relação ao etanol, os clientes são distribuídos 

entre mercado interno, com aproximadamente 150 

clientes, e mercado externo, com cerca de 40 clien-

tes e exportações especialmente para Estados Uni-

dos, Japão e países da Europa. [2.7]

As campanhas e ações de marketing da Copersucar 

são voltadas aos clientes industriais e estão basea-

das nas normas e legislações do Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e na 

premissa de transparência e integridade das infor-

mações pontuadas no Código de Conduta Empresa-

rial. O Código de Conduta é revisto sempre que seja 

necessária sua adequação em razão de alterações 

na estrutura da empresa, áreas de atuação, gover-

nança corporativa, entre outros aspectos. Nenhum 
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produto da Copersucar é proibido em mercado al-

gum. Nas safras 2010/2011 e 2011/2012, a Companhia 

não registrou casos de não conformidade referentes 

a ações de marketing. [PR6 C, PR7 C]

A estratégia de marketing tem como diretriz prin-

cipal investir no relacionamento próximo com os 

diferentes tipos de clientes, por meio de visitas pe-

riódicas e presença nos principais eventos nacionais 

e internacionais do setor como o Sugar & Ethanol 

Dinner, que reúne bienalmente representantes de 

vários elos da cadeia.  

A cada dois anos, a Companhia realiza o Encontro 

de Clientes, com cerca de 100 parceiros, em que 

apresenta sua atuação em diferentes áreas. Na edi-

ção de 2010, o tema central foi sustentabilidade, 

com a realização de palestras por especialistas.

Periodicamente, a área comercial compartilha com 

os clientes as análises de cenários realizadas pela 

área de Inteligência de Mercado da empresa.

3.7. Eficiência logística

A integração e o uso de diferentes modais 

garantem um sistema logístico diferenciado,

que agrega competitividade ao negócio. 

A atuação da Copersucar como integradora de toda 

a cadeia de negócio do setor sucroenergético, das 

usinas aos clientes finais, sem intermediários e com 

excelência operacional, torna o segmento de logísti-

ca um pilar estratégico. Por meio dele, a Copersucar 

consegue escoar 100% da produção das Unidades 

Produtoras Sócias e ainda ganhar escala, adquirindo 

produtos de usinas originadas. A ampla estrutura se 

baseia em um sistema intermodal eficiente, que per-

mite o acesso a clientes no mundo todo, com garan-

tia de rapidez e qualidade na entrega.  

O sistema é formado, principalmente, pela subsidiária 

Sugar Express – responsável pela compra e venda de 

frete para transporte rodoviário de cargas –, operado-

ras ferroviárias e o Terminal Açucareiro Copersucar 

Encontro de clientes 2010 
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(TAC), no Porto de Santos (SP). Em junho de 2011, foi 

inaugurado o Terminal de Estufagem Contêineres 

(TEC), no Guarujá (SP). O terminal retroportuário tor-

na mais eficiente o transporte de açúcar branco en-

sacado (armazenado em contêineres) e melhora o 

atendimento aos clientes, especialmente os de me-

nor porte, que demandam quantidades reduzidas do 

produto. 

Outro destaque foi o aperfeiçoamento do controle 

no transporte marítimo, com a criação da Copa 

Shipping Company Limited, em novembro de 2010, 

em parceria com o Grupo Jamal Al Ghurair, dos 

Emirados Árabes Unidos. O objetivo é elevar a com-

petitividade da Copersucar no mercado mundial, 

por meio do aumento da capacidade de planejamen-

to, da redução de custos e da maior qualidade e 

segurança na entrega dos produtos ao destino final. 

A nova empresa transportou, em seu primeiro ano 

de operação (safra 2011/2012), cerca de 2,7 milhões 

de toneladas de açúcar. 

Quanto à capacidade de armazenagem, o conjunto de 

armazéns e de tanques das Unidades Produtoras Só-

cias proporciona à empresa a maior capacidade de 

armazenagem do setor no Brasil, atualmente estima-

da em 2,5 milhões de toneladas de açúcar e 3 bilhões 

de litros de etanol, equivalentes a mais de 18 milhões 

de barris. A capacidade de estocagem é um diferencial 

de relevância no mercado de commodities.

Transporte rodoviário

Para o transporte rodoviário, os maiores impactos 

gerados são as emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) e as interferências na mobilidade urbana. Faz 

parte do controle da área de Logística da Copersu-

car o monitoramento das distâncias percorridas, 

porém sem a medição direta das emissões de GEE.  

Considerando-se a distância média para o transpor-

te de produto destinado à exportação, das usinas 

aos portos de Santos e Paranaguá, as emissões são 

estimadas em 37.000 tCO
2
e. [EN29 C] 

Transporte de etanol via ferrovia
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Transporte ferroviário

Para levar o açúcar por ferrovia até os portos de 

Santos (SP) e de Paranaguá (PR), a Companhia 

mantém contratos de longo prazo com as empre-

sas Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), de Ribeirão 

Preto, e América Latina Logística (ALL), de São 

José do Rio Preto, que operam as duas principais 

estradas de ferro do Estado de São Paulo. Os con-

tratos são de longo prazo, com vigência até o final 

dos anos de concessão das ferrovias citadas (entre 

2026 e 2028). A empresa planeja também fortes 

investimentos destinados ao incremento da efici-

ência nos terminais multimodais no interior, que 

contribuirão para aumentar a participação do mo-

dal ferroviário. 

O modal ferroviário representa a alternativa mais 

barata e eficiente de transporte, além de reduzir a 

emissão de gases poluentes, melhorar a mobilidade 

urbana e diminuir a incidência de acidentes nas es-

tradas. Considerando-se uma mesma distância e 

quantidade de carga, o consumo de diesel é 3,20 

vezes menor que no transporte rodoviário. O volu-

me de açúcar transportado por ferrovias até o 

porto de Santos e Paranaguá significou uma redu-

ção de mais de 70 mil viagens de caminhões nas 

duas últimas safras. Até 2015, a projeção é que 

60% do total de açúcar destinado à exportação 

chegue ao terminal de Santos por meio do trans-

porte ferroviário. Não há uma metodologia defini-

da para especificar quais impactos ambientais são 

mais significativos. 

Estimou-se que a utilização do modal ferroviário 

evitou, no período do relatório, a emissão de 7.380 

tCO
2
e, considerando-se a hipótese de que a mesma 

distância fosse percorrida por transporte rodovi-

ário. [EN29 C]

Participação na Logum

A Copersucar passou a fazer parte da Logum Lo-

gística S.A., responsável por construir um sistema 

logístico multimodal que utilizará dutos e hidrovias 

no transporte e armazenagem de líquidos, espe-

cialmente o etanol. O duto, que está em constru-

ção, tem extensão estimada de 1.300 quilômetros 

e capacidade projetada para escoar mais de 20 

milhões de metros cúbicos de etanol por ano. A 

Tipo de transporte Total de Km percorridos (km) Total de emissões (tCo
2
e)

Rodoviário 62.666.906 37.501

Ferroviário 17.939.357 3.355

Total 80.606.263 40.855

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

Referência: GHG Protocol Mobile Guide (2005)
Emissão do diesel: 2,7458 kgCO

2 
/litro diesel

Consumo médio de combustível: 33,61 litros/100 km

Emissões estimadas por tipo de transporte nas exportações de açúcar e etanol nas 
safras 2010/2011 e 2011/2012
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obra deverá atravessar 45 municípios dos estados 

de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São 

Paulo. A meta é levar o etanol produzido na região 

Centro-Sul para a cidade de Paulínia, no interior 

paulista, onde há estrutura de estocagem, e de lá 

para abastecimento do mercado doméstico e para 

os portos dos litorais de São Paulo e do Rio de 

Janeiro.

A Copersucar detém 20% da participação acionária 

da Logum, ao lado da Raízen (20%), da Petrobras 

(20%), da Odebrecht (20%), da Camargo Corrêa 

(10%) e da empresa Uniduto (10%), que reúne outros 

produtores de etanol, incluindo a própria Companhia. 

A iniciativa combate a precariedade do sistema de 

dutos para etanol existente no Brasil, se compara-

do a outros países. A estrutura também poderá ser 

usada por terceiros, mediante contratos de pres-

tação de serviços. A primeira etapa, que liga Ribei-

rão Preto a Paulínia, deverá ser inaugurada na 

safra 2012/2013, e o sistema deverá estar em ple-

na operação em 2020.

Em relação a impactos ambientais, calcula-se que 

a operação evite 1,2 milhão de viagens de cami-

nhão a cada ano e, portanto, deixe de emitir apro-

ximadamente 350 mil toneladas de CO
2
e. Haverá 

também melhoria do fluxo de veículos nas estra-

das, com a redução de cerca de 415 milhões de 

quilômetros rodados por ano, que impactam prin-
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cipalmente a capital paulista e os acessos aos por-

tos. As licenças previstas no Estudo de Impactos 

Ambientais (EIA) já foram obtidas. Parte das áreas 

de passagem do duto já existe e é utilizada pela 

Transpetro, subsidiária da Petrobras, para o trans-

porte de petróleo e derivados, minimizando com 

isso os impactos ambientais.  

Logística Verde

O programa Logística Verde, um dos compromissos 

assumidos no Relatório de Sustentabilidade anterior, 

foi implementado na safra 2010/2011. Voltada aos for-

necedores de transporte rodoviário, público estraté-

gico para o negócio, a iniciativa envolve 26 empresas 

transportadoras, que respondem por 80% da movi-

mentação de açúcar e etanol via modal rodoviário. 

O programa consiste em compartilhar boas práti-

cas e engajar os parceiros nas crescentes deman-

das socioambientais do mercado. Na primeira fase, 

as transportadoras foram convidadas a participar 

de um workshop, realizado em outubro de 2010, 

sobre sustentabilidade. A Companhia apresentou 

sua visão sobre os benefícios das mudanças e as 

transportadoras fizeram uma autoavaliação refe-

rente a aspectos ambientais, sociais e de relações 

trabalhistas. Os resultados geraram um ranking, 

posteriormente compartilhado entre todas. No 

workshop de 2011, um especialista em transporte 

abordou os impactos do modal rodoviário sob a 

ótica da sustentabilidade. 

Em 2012, a Copersucar implantou um programa de 

monitoramento de três indicadores: treinamento e 

capacitação dos motoristas, índice de acidentes nas 

estradas e emissões de gases poluentes.  Os resul-

tados foram reportados mensalmente, via web, du-

rante seis meses. A adesão foi de 92% dos parcei-

ros, dos quais 62% transportam exclusivamente 

açúcar, 17% levam apenas etanol e 21% carregam 

os dois produtos. A cada ciclo, novos trabalhos con-

templando princípios de sustentabilidade serão de-

senvolvidos junto aos parceiros.

No indicador Capacitação de motoristas, a média 

de horas de treinamento foi de 19 horas por profis-

sional, com um total de 73.087 horas de treinamen-

to ministradas para uma média de 1.080 motoristas. 

De acordo com dados do Instituto do Desenvolvi-

mento do Transporte, em 2007 a carga horária mí-

Investimentos até 2015

A Copersucar calcula investir cerca de R$ 2 bilhões até 2015 em projetos de logística, já incluído o 
valor referente ao sistema multimodal da Logum. Além do poliduto, outros investimentos serão des-
tinados à ampliação do Terminal Açucareiro Copersucar (TAC) e à construção de um terminal de 
etanol em Paulínia. 

Os investimentos estão alinhados à estratégia da Companhia de aumentar a participação do segmen-
to de logística na receita líquida total da empresa. Com o crescimento da capacidade estrutural, os 
custos de operação serão menores e, em alguns modais, haverá a intensificação da oferta por meio 
da venda de serviços a terceiros. 

emissões evitadas (tCo
2
/ano) 345.299

Quilometragem evitada (km/ano) 414.992.340

Viagens de caminhão evitadas/ano 1.228.936

Fator emissão do diesel: 2.745 (kgCO
2
/litro diesel)

Referência: GHG Protocol - Mobile Guide (2005)

Etanolduto -  
estimativa de redução de emissões
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nima de treinamento por motorista era de 11 horas 

e a mais praticada, 44 horas.

No indicador Índice de acidentes, foram reporta-

dos 116 casos, dos quais 93 se referem a motoris-

tas contratados e 23, a condutores subcontrata-

dos. Do total, 93% não causaram o afastamento 

dos motoristas envolvidos. Considerando-se o 

número de acidentes em relação ao total de mo-

toristas, 3% dos condutores se envolveram nes-

sas ocorrências.

No indicador Gestão de emissões, as transportado-

ras descreveram suas melhores práticas, que in-

cluem renovação e manutenção da frota. Foram 

realizados treinamentos com os motoristas para 

ensinar práticas de economia de combustível (con-

trole de velocidade, freadas e aumento do desem-

penho do veículo). Todas as transportadoras reali-

zam periodicamente os testes de fumaça, conforme 

a legislação. Algumas delas também participam do 

Programa Despoluir, lançado em 2007 pela Confe-

deração Nacional do Transporte (CNT), em parceria 

Carregamento de açúcar no TAC
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com o Serviço Social do Transporte e Serviço Na-

cional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) 

e federações, sindicatos e associações de empresas 

de transporte. O objetivo principal do programa é 

engajar empresas e profissionais autônomos na 

promoção de práticas sustentáveis.

Os treinamentos concentram-se em minimizar o des-

gaste físico dos motoristas, reduzir o consumo de com-

bustível e conservar os equipamentos. Outra iniciativa 

é o sistema de manutenção mecânica preventiva da 

frota e a substituição preditiva de filtros de ar, combus-

tível e lubrificante, feita em todos os caminhões, o que 

possibilita a identificação de possíveis problemas me-

cânicos e evita perdas e paradas desnecessárias.

Algumas transportadoras realizam anualmente tes-

tes de opacidade, a fim de identificar possíveis pro-

blemas nos veículos e corrigi-los, e aplicam um 

check list diário, com um item específico sobre ex-

cesso de fumaça. Parte das transportadoras tam-

bém promove programas de engajamento, premia-

ção e monitoramento mensal do consumo de óleo 

diesel e, consequentemente, das emissões de gases, 

incentivando sua redução.  

Eficiência portuária

Por meio do Terminal Açucareiro Copersucar (TAC) 

no Porto de Santos, a empresa garante o cumpri-

mento dos contratos de exportação, os quais são 

firmados com rígidos padrões de qualidade e efici-

ência. Inaugurado em 1998, o TAC é hoje um dos 

mais modernos terminais de embarque de açúcar 

do mundo e recebe visitas técnicas frequentes, in-

clusive de profissionais de importantes países pro-

dutores de açúcar, como Tailândia e Austrália. 

Na safra 2011/2012, sua capacidade de embarque era 

de aproximadamente 5,5 milhões de toneladas de 

açúcar, dos quais 5 milhões para o embarque de açú-

car a granel (bruto) e o restante para açúcar ensaca-

do (branco). O terminal consegue embarcar por dia 

40 mil toneladas de açúcar a granel e cinco mil to-

neladas do ensacado (entre 80 mil e 100 mil sacos). 

A fim de melhorar a infraestrutura do terminal e 

dobrar sua capacidade de embarque para 10 mi-

lhões de toneladas ao ano, de modo a atender à 

crescente demanda internacional, foi iniciado em 

2011 o projeto de ampliação. Ele custará R$ 200 

milhões e será concluído em 2015. A Companhia 

também renovou seu contrato de concessão, cujo 

término passou de 2016 para 2036. 

Gestão de fornecedores

Os fornecedores mais estratégicos e com os quais a 

Copersucar tem relações estreitas são as 48 Unidades 

Produtoras Sócias, integradas à empresa por meio de 

contratos específicos. São igualmente relevantes as 

50 usinas originadas, que fornecem o restante de açú-

car e etanol comercializado, e os prestadores de ser-

viços de logística, com os quais a Companhia mantém 

políticas diferenciadas de relacionamento.

No caso da aquisição de materiais e serviços em geral, 

as transações são gerenciadas pelo Sistema SAP, que 

administra estoques, faturas, pedidos e pagamentos. 

Para se tornar um fornecedor, é preciso passar por 

um processo formal, em que cada empresa encaminha 

sua proposta de trabalho para a área de compras da 

Copersucar. O processo de análise e escolha baseia-se 

em critérios de qualidade, prazo de entrega, preço, 

portfólio de clientes, certificações, experiência técni-

ca da equipe e metodologia de gerenciamento. A em-

presa também analisa aspectos que acrescentem 

valor, como treinamentos oferecidos a usuários.  

Os contratos firmados com os fornecedores seguem 

as condições gerais de contratação Copersucar, que 

incluem questões ambientais e de relações traba-

lhistas. Quando é identificada a necessidade, a Co-

persucar realiza encontros presenciais e auditorias. 
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Assim como a Copersucar, 31 Unidades Sócias utili-

zaram na safra 2010/2011 critérios de qualidade, 

preço, prazo de entrega e condições de pagamento 

na escolha de seus fornecedores. Algumas avaliam 

questões relacionadas à gestão socioambiental e 

aplicam questionários no momento da seleção. Des-

tas, 40% possuem práticas de contratação de for-

necedores locais para atividades agrícolas ou aqui-

sição de serviços e equipamentos, e 16% privilegiam 

os fornecedores de suas regiões, desde que cum-

pram os demais requisitos estabelecidos. Na safra 

2011/2012, as que possuem práticas preferenciais a 

fornecedores locais subiram para 47% do total. 

Quanto aos gastos com esses fornecedores, apenas 

sete Usinas Sócias responderam o quanto é desti-

nado a eles. Quatro delas destinam 80% de seu 

orçamento para processos de compras com forne-

cedores locais, duas têm índice de 70% e uma gas-

ta 40%. [EC6 U] 

Na usina São Luiz S.A., a contratação local já é 

formalizada e os profissionais de compras da uni-

dade são orientados a dar preferência a fornece-

dores da região, de acordo com o melhor custo-

-benefício para a usina. A política abrange todos 

os tipos de prestadores de serviços. Para aqueles 

que fornecem produtos críticos, a São Luiz realiza 

uma análise sobre o sistema de qualidade do con-

tratado. A empresa só pode fornecer à usina de-

pois de aprovada. 

A Zilor, com usinas em Quatá, Macatuba e Lençóis 

Paulista (SP), também possui um sistema avançado 

de gestão da cadeia de fornecimento, baseado no 

Compromisso de Conduta Socioambiental, firmado 

com seus parceiros agrícolas e fornecedores de 

cana. O termo estabelece 97 critérios que devem 

ser seguidos nos temas Saúde e Segurança no Tra-

balho, Relações Trabalhistas e Direitos Humanos e 

Preservação Ambiental. Os parceiros também pas-

sam por auditorias internas e externas, periódicas 

e sem aviso prévio.

3.8. Ética e governança

Contexto do setor

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Cor-

porativa (IBGC), governança é o sistema pelo qual 

as organizações são dirigidas, monitoradas e incen-

tivadas. Governança envolve as relações entre pro-

prietários, Conselho de Administração, diretoria e 

demais órgãos de controle. Portanto, processos 

formais são importantes para garantir alinhamento 

entre as partes, fluidez das decisões, otimização dos 

recursos e longevidade do negócio, evitando abusos 

de poder, erros estratégicos e fraudes. 

Apesar da falta de regulamentação nessa área, a pre-

ocupação com os temas relacionados à governança 

torna-se um diferencial competitivo para as empresas.

Avanços na gestão 

Conselheiros independentes e novos 

comitês contribuem para a evolução da 

governança na Companhia. 

A governança corporativa da Copersucar S.A. foi estru-

turada de acordo com as melhores práticas recomen-

dadas pelo IBGC e atende também às regras do Novo 

Mercado da BM&FBovespa, segmento de listagem no 

mercado de capitais destinado à negociação de ações 

emitidas por empresas que se comprometem volunta-

riamente a adotar práticas de governança corporativa 

adicionais em relação ao que é exigido pela legislação. 

Essas condições estão atendidas mesmo sem a Coper-

sucar ter efetivado a abertura do seu capital.

No modelo adotado até 2011, a Produpar, holding 

constituída pelas Unidades Produtoras Sócias, atu-

ava como acionista controladora da Companhia.

Durante o processo de preparação do Initial Public 

Offering (IPO), na safra 2010/2011, o modelo socie-
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tário passou por um processo de revisão, auxiliado 

por uma consultoria externa especializada. Foram 

ouvidos grupos de acionistas e de executivos da 

empresa para mapear o status da governança e tra-

çar novos parâmetros.    

Com a reestruturação societária, a partir de junho 

de 2011, a Produpar deixou de desempenhar o papel 

de controladora e seus acionistas passaram a ser 

sócios diretos da Copersucar S.A., detendo o contro-

le acionário da empresa. O órgão máximo da gover-

nança é a Assembleia Geral de Acionistas, responsá-

vel pelas decisões de alto impacto definidas pela 

legislação e pelo Estatuto Social, como a eleição dos 

integrantes do Conselho de Administração, que re-

presentam os interesses dos acionistas e orientam a 

Diretoria Executiva da Companhia.  [2.9, 4.3]

Ao Conselho de Administração cabe definir os 

grandes propósitos empresariais, bem como esta-

belecer parâmetros para as expectativas de resul-

tados, por meio do direcionamento estratégico, da 

homologação das diretrizes e do monitoramento 

das estratégias, operações e resultados.

Antes constituído por seis membros, ele também 

teve sua composição revista e atualmente é inte-

grado por 11 conselheiros: o presidente (executivo 

de carreira na empresa), oito representantes dos 

grupos de Usinas Sócias e dois membros indepen-

dentes. A participação de conselheiros externos, 

que também têm direito a voto, trouxe ganhos efe-

tivos à gestão da empresa, com maior equilíbrio nas 

decisões de impacto e também com a contribuição 

de novas experiências e visões. [4.1, 4.2, 4.3]

Integrantes do grupo técnico de sustentabilidade das Usinas Sócias
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Também é atribuição do órgão eleger os membros 

da Diretoria Executiva, dos comitês de apoio à ad-

ministração e do Conselho Consultivo. 

Os membros do Conselho de Administração não são 

remunerados, com exceção dos dois conselheiros in-

dependentes contratados no mercado e do presiden-

te, cuja remuneração segue a política de Recursos 

Humanos da Companhia. Da mesma forma, não há 

participação na remuneração variável. Em relação à 

remuneração dos conselheiros independentes, não há 

como comparar com a remuneração dos executivos 

da empresa, pois esses conselheiros não fazem parte 

do seu quadro de funcionários e, portanto, não têm 

os mesmos direitos trabalhistas ou benefícios. [4.5] 

A avaliação do Conselho de Administração cabe aos 

acionistas da empresa que, em Assembleia Geral, 

reelegem ou destituem os membros do Conselho 

considerando sua atuação. O desempenho dos ges-

tores executivos é avaliado com base na execução 

do planejamento estratégico aprovado, que privile-

gia principalmente investimentos em projetos logís-

ticos que resultam em benefícios econômicos, so-

ciais e ambientais, como o uso de ferrovias e dutos 

para o transporte de produtos. [4.10] 

A supervisão da performance econômica, ambien-

tal e social ocorre por meio de reuniões semanais 

da Diretoria Executiva e mensais do Conselho de 

Administração, como pauta permanente. Nelas se 

avaliam riscos e oportunidades, através de relató-

rios financeiros, comerciais e indicadores de per-

formance. Essas reuniões são documentadas em 

atas. O Conselho de Administração contrata dire-

tamente auditoria externa independente que veri-

fica trimestralmente as atividades da Companhia 

de acordo com os padrões internacionais de audi-

toria (IFRS). Adicionalmente, a empresa realizou 

um mapeamento de riscos inerentes às atividades 

da empresa, conforme descrito no capítulo Mape-

amento de Risco. [4.9]

Conselhos e comitês 

Para assessorar o Conselho de Administração, o 

novo modelo de governança também estipulou a 

implementação do Conselho Consultivo e de sete 

comitês de apoio. Embora não possuam poder de-

liberativo, essas estruturas dão suporte aos conse-

lheiros para a definição de diretrizes e estratégias, 

por meio de estudos, projeções e levantamento de 

informações específicas. [4.1]

O Conselho Consultivo tem a função principal de 

auxiliar o Conselho de Administração a tratar de 

qualquer tema solicitado. É composto por até 50 

membros, acionistas ou não, produtores com amplo 

conhecimento no setor sucroenergético e nas par-

ticularidades das regiões onde a Copersucar atua, 

para que contribuam para a gestão eficiente do ne-

gócio.  [4.1, 4.7]

Dos sete comitês aprovados, já estão em funciona-

mento o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e o 

Comitê Institucional. Este último, anteriormente de-

nominado Comitê de Relações Institucionais, trata do 

relacionamento entre a Companhia e as entidades de 

classe e órgãos governamentais. Já o Comitê de Sus-

tentabilidade, em fase de instalação, passou do nível 

executivo para o estratégico e tem reporte direto ao 

Conselho de Administração, a fim de integrar ainda 

mais o tema às estratégias da Companhia. As outras 

estruturas a serem instaladas em definitivo são os 

comitês de Estratégia, de Recursos Humanos e Remu-

neração, de Finanças e de Partes Relacionadas. A im-

plementação efetiva dos novos órgãos será finalizada 

na safra 2012/2013, e todos serão compostos por três 

a cinco membros, provenientes do Conselho de Admi-

nistração ou do Conselho Consultivo. [4.1]

Dos órgãos auxiliares, somente o Conselho Consul-

tivo mantém encontros periódicos mensais. O Co-

mitê Institucional e o Comitê de Auditoria e Gestão 

de Riscos se reúnem quinzenalmente. Os demais 



A Empresa

45Copersucar S.A.

comitês, uma vez definitivamente instalados, serão 

acionados de acordo com as próprias demandas ou 

do Conselho de Administração. Os mandatos nesses 

órgãos auxiliares também têm duração de dois 

anos, assim como na Diretoria Executiva e no Con-

selho de Administração.  

Ainda faz parte do Sistema de Governança o Con-

selho Fiscal, já existente na estrutura anterior da 

empresa. Ele é formado por três membros efetivos 

e três suplentes, escolhidos pelo Conselho de Ad-

ministração e cuja remuneração é fixada em Assem-

bleia Geral de Acionistas. Compete ao Conselho 

Fiscal acompanhar as demonstrações financeiras 

da Copersucar e fiscalizar as contas dos adminis-

tradores da empresa.  [4.1]

Em 2012, foi criada a Secretaria de Governança Cor-

porativa, destinada a articular e coordenar os agen-

tes do Sistema de Governança Corporativa da orga-

nização, atendendo à legislação aplicável, aos atos 

constitutivos internos e às boas práticas de gover-

Diretoria de LogísticaDiretoria de Planejamento

Assembleia Geral Conselho Fiscal

Comitês permanentes

Diretoria Administrativa e 
Financeira e de Relações  

com Investidores
Diretoria Comercial

EstratégiaRelações 
Institucionais

RH e 
Remuneração Finanças Auditoria

e Riscos Sustentabilidade Partes 
Relacionadas

Logística

Trading
Risco

Administração e Finanças
Planejamento

Recursos Humanos
Novos Negócios

Comunicação

Funções Corporativas Compartilhadas

Conselho de Administração
presidente

Secretaria de  
Governança Corporativa

Auditoria Interna e  
Auditoria externa Independente

Conselho Consultivo

Diretor presidente

Governança corporativa
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nança. A Secretaria de Governança Corporativa tem 

ainda a função de integrar as instâncias deliberati-

va e executiva, contribuindo para o bom desempe-

nho dos órgãos de administração da Companhia. 

Por ser uma sociedade anônima de capital fechado, 

a Copersucar tem 100% dos acionistas no bloco de 

controle, sendo que todos integram o Conselho Con-

sultivo e, portanto, possuem as mesmas prerroga-

tivas de expressão. 

A Copersucar instituiu na safra 2011/2012 o Comitê 

de Gestão de Clima e Engajamento Organizacional, 

com representantes de diferentes processos da em-

presa, com o objetivo de formalizar um canal de 

comunicação entre os funcionários e a alta direção. 

Esse grupo se reúne periodicamente e se dedica a 

questões sobre o ambiente de trabalho, não abor-

dando temas relativos ao desempenho econômico, 

ambiental e social da empresa. [4.4]

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é responsável pelo planejamen-

to estratégico e pela gestão direta do modelo de 

negócio da Copersucar, por meio da execução das 

diretrizes emanadas do Conselho de Administração. 

Ela é constituída pelo Diretor Presidente e mais qua-

tro diretores, os quais ocupam a Diretoria Adminis-

trativa e Financeira e de Relações com Investidores, 

a Diretoria Comercial, a Diretoria de Logística e a 

Diretoria de Planejamento. Esta última foi implemen-

Funcionários da Copersucar
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tada após a revisão das práticas de governança, que 

também inseriu a atribuição de Relações com Inves-

tidores à sua respectiva diretoria.

Assim como o mandato do Conselho de Administra-

ção, o da Diretoria Executiva dura dois anos, com 

possibilidade de reeleição. Como consta no Estatu-

to Social da Copersucar, os cargos de Presidente do 

Conselho de Administração e de Diretor Presidente 

não podem ser exercidos pela mesma pessoa. Os 

representantes do conselho se reúnem mensalmen-

te e sempre que necessário, enquanto as reuniões 

na esfera da diretoria ocorrem semanalmente e 

podem ser convocadas por qualquer um de seus 

membros. [4.2]

A remuneração variável para o nível de gestão da 

Copersucar, que inclui o Diretor Presidente e os de-

mais diretores, está vinculada ao resultado financei-

ro da Companhia e às metas formais de cada área 

de negócios. As metas gerais e as individuais com-

põem o chamado Programa de Gestão de Desempe-

nho, de periodicidade anual, que se estende a todos 

os funcionários e é avaliado trimestralmente.  [4.5] 

Mapeamento de riscos
 
Como diretriz da política de gestão de riscos, refor-

çada com a reestruturação do modelo de governan-

ça, na safra 2011/2012 a Copersucar realizou um 

mapeamento de riscos inerentes às atividades da 

empresa, liderado pelo Comitê de Auditoria e Ges-

tão de Riscos, com a assessoria da KPMG Risk Ad-

visory. Foram identificados 18 riscos estratégicos e 

criados indicadores de monitoramento, como limites 

para precificação das commodities, limites para 

hedge e moedas estrangeiras, avaliação de práticas 

sustentáveis na cadeia de fornecimento, expansão 

da lavoura de cana, barreiras tarifárias governa-

mentais, citações na mídia, absenteísmo e programa 

de treinamento para gestores. Esse processo vem 

aperfeiçoar o monitoramento que a Companhia já 

praticava ao longo das últimas safras. 

 Na safra 2012/2013, o Comitê implantará um painel 

de monitoramento, com a função de acompanhar 

os indicadores periodicamente. As informações pas-

sarão a ser reportadas para o Comitê de Auditoria 

e Gestão de Riscos. 

Canais de diálogo

Um dos canais de diálogo da Companhia com seus funcionários é a pesquisa de clima organizacional, 

que teve a primeira edição em novembro de 2010 e é realizada a cada dois anos. A pesquisa envolveu 

100% do quadro de funcionários e colheu suas opiniões sobre diversos processos da empresa. O 

trabalho deu origem ao Comitê de Gestão de Clima e Engajamento Organizacional, composto por uma 

média de 10 colaboradores de diferentes áreas. Em reuniões mensais, eles discutem propostas de 

melhorias e monitoram a implementação das ações. As discussões são levadas à Diretoria Executiva 

por meio da gerência de Recursos Humanos.

Para fazer recomendações à alta gestão, os funcionários também podem entrar em contato com a 

área de Recursos Humanos ou utilizar o Canal de Ética, lançado junto com o Código de Conduta Em-

presarial e que também é uma ferramenta para denúncias. Todas as mensagens encaminhadas ao 

Canal de Ética chegam simultaneamente às áreas de Recursos Humanos, Auditoria e ao Diretor Pre-

sidente e são respondidas. O endereço eletrônico é etica@copersucar.com.br. Quanto aos acionistas, 

as reuniões do Conselho de Administração e dos comitês de apoio são canais de comunicação direta 

com a gestão da Companhia. [4.4] 
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Foram mapeados riscos financeiros, riscos relaciona-

dos à sustentabilidade em toda a cadeia, cenários de 

safra, influência do governo no negócio da empresa, 

comunicação corporativa, transparência com os pú-

blicos de interesse e política de recursos humanos. 

Após a consolidação do sistema, será iniciado um 

novo ciclo de mapeamento e revisão de indicadores, 

que se repetirá periodicamente para manter a atua-

lidade e assegurar a perenidade do negócio. 

A fim de avaliar os controles de salvaguarda dos 

ativos físicos e financeiros,  foram realizadas nas 

safras 2010/2011 e 2011/2012 auditorias nas unida-

des do TAC, TEC e Área Financeira do escritório 

central, conforme procedimento e metodologias de 

auditoria interna estabelecidos pelo Instituto dos 

Auditores Internos do Brasil. Não foi identificado 

nenhum indício de perda desses ativos. As três uni-

dades auditadas correspondem a 43% das unidades 

Copersucar. [SO2 C]

Código de conduta

O Código de Conduta Empresarial da Copersucar 

reflete os valores da Companhia, explicita seus prin-

cípios morais e éticos e estabelece os parâmetros 

para a conduta de todos os colaboradores e das 

empresas controladas. Utilizado por algumas Uni-

dades Produtoras Sócias como base para elabora-

ção de seus próprios códigos, ele aborda questões 

de diversidade; oportunidades iguais e respeito no 

ambiente de trabalho, de modo a prevenir e evitar 

assédio, trabalho infantil, escravo ou forçado; pro-

teção às informações da Companhia; uso dos recur-

Precauções e oportunidades em mudanças climáticas

Os riscos provocados pelas mudanças climáticas podem ter impacto significativo na produção agrícola 

e, por consequência, nas operações da Copersucar. Por isso, a Companhia monitora sistematicamente 

as condições climáticas e prognósticos elaborados por empresa especializada em meteorologia.  As 

informações são compartilhadas com as Usinas Sócias. Com base na avaliação dessas estimativas, a 

empresa toma decisões estratégicas e altera, se necessário, seus planos operacionais. [EC2 C] 

Além disso, as Usinas Sócias investem em pesquisas conduzidas pelo CTC para a obtenção de varie-

dades de cana transgênica, mais resistentes às diversidades do clima e com maior produtividade por 

hectare. As pesquisas esperam o desenvolvimento de plantas com maior teor de açúcar, tolerância à 

seca e resistência a pragas (www.ctc.com.br). [4.11]   
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sos da empresa; relações com os clientes, com a 

concorrência e com o poder público. Também expli-

cita o posicionamento sobre práticas ilegais de su-

borno, fraude e corrupção. 

Em junho de 2011 foi lançada uma nova edição do 

Código, contendo itens específicos para a política 

de sustentabilidade da Copersucar; as relações com 

os acionistas e as orientações para o diálogo com 

esse público; a restrição à negociação de ações por 

detentores de informações privilegiadas (insider 

trading), com questões referentes à divulgação de 

dados relevantes; e também definições sobre os 

integrantes autorizados a falar em nome da Coper-

sucar (porta-vozes).

A divulgação da segunda versão do documento foi 

realizada via e-mail para todos os funcionários. Com 

os fornecedores de serviços que atuam internamen-

te, houve uma ação específica, concentrada no tema 

Informações Privilegiadas. O Código de Conduta 

Empresarial fica disponível no site da Copersucar e 

pode ser acessado no endereço www.copersucar.

com.br/codigo_de_conduta_empresarial.

Além de difundir o entendimento da Copersucar quan-

to aos princípios morais e éticos, o Código tem como 

objetivos constituir-se referência institucional para a 

conduta de todos os funcionários da Companhia e de 

suas subsidiárias, independentemente do cargo ou 

função que exercem, e assegurar o comportamento 

ético em todas as fases do negócio, em conformidade 

às leis e aos valores da empresa.

Considerado relevante, o tema faz parte do treinamen-

to dos novos colaboradores, no escritório e no Terminal 

Combate a fraudes

A Copersucar mantém-se atenta a possíveis irregularidades encontradas no mercado de distribuição 

de açúcar e combustíveis. No caso do etanol, cumpre estritamente o que exige a lei e só comercializa 

o produto com empresas devidamente credenciadas pela Associação Nacional do Petróleo, Gás Na-

tural e Biocombustíveis (ANP). Caso algum cliente seja descredenciado pelo órgão regulador, a Com-

panhia interrompe imediatamente o contrato de venda. Nos anos de 2010 e 2011, nenhum caso de 

corrupção foi identificado na empresa. Nenhum caso relacionado à corrupção foi identificado nas 

unidades da Copersucar durante o período 2010/2011. [SO4 C]

Conflitos de interesses

A empresa segue o que exige a legislação brasileira e preza por manter a clareza nos contratos que 

firma com outros agentes.

A eventual divergência de interesses entre a Copersucar e seus acionistas, que são os produtores de 

açúcar e etanol, é reconhecida pela Companhia como um risco. Por isso, o cuidado com a transparên-

cia está presente nos contratos de fornecimento e de prestação de serviços.  

O Código de Conduta Empresarial traz um item específico sobre o assunto, subdividido entre os temas 

participação em negócios fora da Companhia, relações com fornecedores, presentes e brindes e re-

lações de parentesco. [4.6]
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Valores
Integridade
A Copersucar tem uma conduta íntegra e transparente em relação aos negócios, 
observando as boas práticas de governança corporativa nas atividades diárias e nos 
relacionamentos entre os funcionários, clientes, fornecedores e acionistas.
Respeito
A Copersucar conduz seus negócios com o compromisso de respeitar as pessoas, a 
sociedade e o meio ambiente.
Criação de valor
A Copersucar estabelece relações de negócios duradouras, criando valor para seus 
clientes, acionistas, funcionários e parceiros.
Excelência operacional
A Copersucar investe na melhoria contínua dos processos de gestão, de logística e de 
comercialização de açúcar e etanol.
Sustentabilidade
O princípio da sustentabilidade na Copersucar está na criação de valor para os 
acionistas e para a sociedade, gerenciando riscos e buscando o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental para as gerações atuais e futuras.

Visão
Líder no suprimento global de açúcar e etanol, com participação de 30% da produção 
nacional de cana-de-açúcar:
• Tem presença relevante nos principais mercados mundiais e é comprometida com o 

sucesso dos clientes;
• Sua marca é reconhecida como global player;
• Seus profissionais são diferenciados por sua visão de negócio e competências voltadas 

para a criação de valor.

Missão
A Copersucar tem como propósito gerar valor por meio da integração vertical da 
cadeia dos negócios de açúcar e etanol. Cria valor de forma sustentável com base em:
• Capacidade logística;
• Operações comerciais diferenciadas: escala, relevância e confiabilidade; tomada de 

posição nos mercados físicos e de futuro; gestão de risco; capacidade de arbitragem 
entre produtos, canais e origens;

• Excelência operacional.

Missão, Visão e Valores [4.8]
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Açucareiro Copersucar. Esse processo inclui a realiza-

ção de palestras e a distribuição de materiais informa-

tivos impressos. Na safra 2010/2011, foram treinados 45 

funcionários do escritório (gestores) e 115 do TAC (não 

gestores), o que equivale, respectivamente, a 23% e 

38% do quadro total. Na safra seguinte, 100% dos 193 

funcionários da sede e dos 324 do terminal açucareiro 

foram treinados. A empresa já estuda a viabilidade de 

realizar um curso de reciclagem online. [SO3 C]

Influência em políticas públicas 

A Copersucar busca influenciar políticas públicas 

que impactem seu negócio por meio da participa-

ção em entidades de classe, que têm representa-

tividade setorial, legitimidade e convergência de 

interesses. A principal entidade do setor é a União 

da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA), da qual 

a Companhia participa ativamente. O presidente 

do Conselho de Administração da Companhia faz 

parte do Conselho Deliberativo da UNICA, e o ór-

gão também conta com representantes de Unida-

des Sócias como membros. A empresa, em assun-

tos específicos, também dialoga diretamente com 

o poder público. [4.13]

A Copersucar também integra o International Etha-

nol Trade Association (IETHA), entidade que visa 

promover o comércio internacional de etanol, por 

meio do desenvolvimento de ferramentas de merca-

do que apoiem a transformação do produto etanol 

combustível em uma commodity mundial.  [4.13]

Terminal multimodal em Ribeirão Preto
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Dessa forma, a empresa acompanha e participa das 

discussões com a esfera governamental, a fim de 

debater os principais temas de interesse do setor e 

buscar melhores condições para seu desenvolvimen-

to no país. Os temas da agenda pública no setor de 

etanol se referiram à garantia da disponibilidade de 

etanol para o abastecimento do mercado brasileiro 

e à assunção da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustível (ANP) como órgão regula-

dor do produto. A agenda incluiu também a crescen-

te demanda por investimentos na produção e a ne-

cessidade de que o poder público reconheça as 

externalidades positivas do biocombustível. [SO5 C]

Na estrutura de governança da empresa, o responsá-

vel por acompanhar e sugerir estratégias para o rela-

cionamento com o governo é o Comitê Institucional. 

Cabe a ele também analisar a relação mantida entre 

a empresa e órgãos governamentais de regulação, 

como a ANP, a Agência Nacional de Transportes Ter-

restres (ANTT), a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq) e, no âmbito estadual, a Compa-

nhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) 

e a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Co-

desp), que administra o Porto de Santos. 

O tema relações com o poder público e órgãos re-

guladores faz parte do Código de Conduta Empre-

sarial, que determina que possíveis contribuições 

para campanhas eleitorais só ocorram se forem 

cumpridas todas as exigências legais. Assim, as 

contribuições foram realizadas durante a safra 

2010/2011 e devidamente informadas dentro dos 

requerimentos legais. 

Públicos de relacionamento Copersucar [4.14]

Comunidades
entidades
de Classe
e onGs

usinas  
Sócias

usinas não sócias
bancos e

Instituições 
Financeiras

Acionistas

Fornecedores:  
logística, 

bens e Serviços

Imprensa
público
interno

Clientes

Concorrentes

Governo
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Relações com públicos de
interesse [4.15]

Para seguir boas práticas de governança 

corporativa, a Copersucar mapeia e busca 

engajar seus públicos estratégicos.

Desde 2009 a Copersucar mapeia os públicos que im-

pactam o negócio ou são impactados por ele, direta ou 

indiretamente. As Unidades Sócias desempenham um 

papel de duplo stakeholder, ambos com papéis distintos 

e formalmente definidos, por serem tanto as fornece-

doras de grande parte do volume de açúcar e etanol 

comercializado quanto por serem acionistas da empre-

sa. Na outra ponta, os clientes da Companhia represen-

tam outro stakeholder imprescindível para o bom de-

sempenho e a continuidade do negócio. 

Entre as prioridades incluem-se ainda os colaborado-

res, essenciais para as operações diárias e também 

foco de engajamento contínuo, e os fornecedores de 

logística, segmento que tem papel fundamental no 

negócio e cujo trabalho de engajamento já foi iniciado 

(veja mais no capítulo Eficiência logística).

 

São importantes também os terceiros não associa-

dos (usinas originadas) e os demais fornecedores 

de bens e serviços, além das entidades de classe, 

que representam de modo institucionalizado os in-

teresses da Copersucar, as organizações não gover-

namentais atuantes no setor e a imprensa. Quanto 

ao governo, o relacionamento segue os mesmos 

parâmetros éticos que regem as demais relações 

da Companhia e acontece via Comitê Institucional.

A relação com a comunidade é um tema mais re-

levante nas Unidades Sócias, e a Copersucar busca 

acompanhá-lo de perto, por meio de indicadores 

de desempenho e do relacionamento próximo.

Para a empresa em si, cujas operações são priori-

tariamente comerciais e de logística, comunidade 

e gerações futuras têm um conceito amplo, que 

envolve atuação responsável para administrar os 

impactos positivos e negativos em geral, no curto, 

médio e longo prazos. Isso se reflete em seus pro-

jetos de investimento social privado, com foco em 

educação nas comunidades onde tem operações.

No caso de bancos, instituições financeiras, con-

correntes e órgãos de mídia, a Companhia reco-

nhece que boas práticas, conduta ética e comuni-

cação frequente nos temas de relevância 

asseguram uma boa reputação e credibilidade no 

mercado, contribuindo também para a gestão eco-

nômica da empresa. 

Prêmios e reconhecimentos [1.1, 2.10]

Na safra 2011/2012, a Companhia recebeu impor-

tantes reconhecimentos da mídia por seu desem-

penho na safra 2010/2011: 

• Pelo segundo ano consecutivo, a revista Globo 

Rural distinguiu a Copersucar como a Melhor 

Empresa nas categorias Açúcar e Álcool e Co-

mércio Exterior. Os mesmos prêmios foram con-

quistados também na Safra 2010/2011 e em anos 

anteriores pela Cooperativa; 

• A publicação Valor Grandes Grupos, edição 2011, 

destacou o desempenho da Copersucar no setor 

de Comércio como a primeira em crescimento 

da receita bruta e a segunda com a melhor taxa 

de rentabilidade patrimonial;

• No anuário Valor 1.000, a Copersucar foi a pri-

meira classificada nos quesitos de Rentabilidade 

e Giro do Ativo no setor de Açúcar e Álcool, com 

a segunda colocação no ranking setorial, por seu 

desempenho na safra 2010/2011;

• Na edição As Melhores da Dinheiro, a Copersu-

car obteve a melhor pontuação entre as empre-

sas do agronegócio no critério de Governança 

Corporativa e classificou-se entre as duas me-

lhores do setor, também em relação ao período 

2010/2011. 
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A Copersucar busca ser uma das protagonistas do modelo de 
desenvolvimento sustentável do Brasil. Com comitês e estruturas em 
todos os níveis da administração, a Companhia reforça o seu compromisso 
com a governança da sustentabilidade e engajamento de stakeholders.
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4.1. Desafios e oportunidades

A Copersucar encara a sustentabilidade como um 

dos pilares da sua estratégia para crescer e garan-

tir sua continuidade. Sua missão é integrar a ca-

deia de açúcar e etanol e gerar valor de maneira 

sustentável aos principais públicos de interesse – 

fornecedores, acionistas, clientes, colaboradores 

e sociedade em geral. Dessa forma, busca respon-

der às exigências do mercado, que tem se tornado 

cada vez mais rigoroso quanto a boas práticas 

sociais, ambientais e econômicas.

Como comercializadora de açúcar e etanol integra-

da à produção, assume o papel de mobilizar as 48 

Unidades Produtoras Sócias, que mantêm gestão 

independente, na incorporação dos principais te-

mas de sustentabilidade referentes ao setor em 

seu dia a dia. Para isso, promove ações de cons-

cientização, busca e compartilha conhecimento, 

apresenta as tendências do mercado e os impactos 

positivos que as melhores práticas trazem ao ne-

gócio. Dessa maneira, a empresa reconhece seu 

compromisso com a cadeia e visa contribuir para 

melhorias em todo o setor.

Desde a safra 2010/2011, a Copersucar mantém 

um sistema de monitoramento e coleta de indica-

dores sociais, ambientais e econômicos da meto-

dologia Global Reporting Initiative (GRI). Por meio 

de uma ferramenta digital, desenvolvida especi-

ficamente para monitorar os indicadores GRI via 

web, as usinas reportam o desempenho em dife-

rentes quesitos. Sistematicamente, a Companhia 

promove reuniões de trabalho e fornece informa-

ções técnicas para auxiliar as usinas a compreen-

der melhor os conceitos e as práticas referentes 

aos indicadores. 

Todas as Unidades Produtoras Sócias fazem par-

te do sistema de monitoramento, com diferentes 

níveis de atendimento, e se dispõem a implemen-

tar os princípios do desenvolvimento sustentável 

em todas suas unidades. É desafio contínuo da 

Copersucar engajá-las, sobretudo as integrantes 

mais recentes.  Pesquisa de variedades de cana-de-açúcar
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Colheita mecanizada de cana-de-açúcar em Usina Sócia
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4.2. Governança da
sustentabilidade

O modelo de governança da sustentabilidade foi 

pensado a partir das boas práticas de governan-

ça corporativa e se apoia em uma política de sus-

tentabilidade aprovada pelos órgãos de adminis-

tração da Copersucar e que norteia todas as 

ações da Companhia. Nesse sentido, a Copersucar 

formalizou, em junho de  2011, o Comitê de Sus-

tentabilidade como órgão auxiliar da administra-

ção, que será composto por membros da Admi-

nistração e do Conselho Consultivo e tem as 

seguintes atribuições:

(a) Opinar sobre as políticas e os planos para o siste-

ma de gestão da sustentabilidade da Companhia;

(b) Acompanhar o plano de ação e as iniciativas da 

Área de Gestão de Sustentabilidade, apontando 

eventuais ajustes que se façam necessários;

(c) Acompanhar a produção do Relatório de Susten-

tabilidade, com foco na preservação da imagem 

e da reputação da Companhia e no equilíbrio do 

sistema de sustentabilidade em suas três dimen-

sões – econômico-financeira, ambiental e social;

(d) Acompanhar os compromissos decorrentes da 

adesão da Companhia e de suas contrapartes ao 

padrão GRI, aos requisitos legais apresentados 

pelo mercado e a outros protocolos de susten-

tabilidade, sugerindo ajustamentos que se fize-

rem necessários; e

(e) Analisar, avaliar os impactos e sugerir alternati-

vas de solução para situações de conflito dos 

sistemas de sustentabilidade da Companhia e de 

suas contrapartes.  

  

Ainda com o objetivo de garantir a adoção de prá-

ticas sustentáveis, a Diretoria Executiva determina 

o planejamento e monitora as ações relacionadas. 

No nível gerencial, a gestão da sustentabilidade é 

desempenhada pelo Diretor de Planejamento, a 

quem responde diretamente a área de coordenação 

técnica, que está encarregada do engajamento das 

Unidades Sócias e do encaminhamento, junto às 

Viveiro de mudas para reflorestamento em Usina Sócia
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usinas, das diferentes demandas do mercado. Essas 

reuniões ocorrem semanalmente para posiciona-

mento das atividades e orientações gerais. [4.9] 

Completam a estrutura o grupo facilitador e os gru-

pos técnicos da Companhia e das usinas, que discu-

tem questões relevantes para a evolução da susten-

tabilidade no modelo de negócios Copersucar no 

setor sucroenergético e na sociedade.  

Política de sustentabilidade Copersucar

A sustentabilidade na empresa é fundamentada em 

estratégias que orientam suas decisões, valorizam 

o relacionamento com seus diferentes públicos e 

reforçam seu compromisso com o bem-estar das 

gerações atuais e futuras.

As iniciativas e ações da Copersucar buscam:

•  Gerar valor influenciando positivamente mudan-

ças econômicas, sociais e ambientais;

• Influenciar a prática da sustentabilidade em toda 

a cadeia de valor;

• Atuar com integridade, ética e transparência nos 

relacionamentos;

• Gerenciar os riscos do negócio relacionados aos 

processos de sustentabilidade;

• Disseminar conhecimento e incentivar ações sus-

tentáveis junto ao seu público de relacionamento;

• Conscientizar os colaboradores sobre seu papel 

socioambiental.

A Copersucar mantém uma estrutura para geren-

ciar e continuamente melhorar as políticas, os 

procedimentos e os processos do seu sistema de 

sustentabilidade. Nesse modelo, todos os requisi-

tos importantes para o monitoramento do sistema 

estão contemplados e consideram, entre outros 

fatores, a apresentação da sua estrutura de go-

vernança, os requisitos legais mais relevantes e 

relacionados com o tema sustentabilidade, as 

ações ligadas à sua cadeia de valor, código de 

ética e a documentação pertinente, como de-

monstrado no diagrama abaixo.

Modelo do Sistema de Gestão de Sustentabilidade Copersucar         



Modelo do Processo da Sustentabilidade Copersucar
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Terminal Açucareiro
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4.3. Engajamento na prática 

Nas safras 2010/2011 e 2011/2012, a área de Sus-

tentabilidade promoveu nove encontros com as 

usinas para explorar temas relacionados à sus-

tentabilidade, com o objetivo de ampliar o conhe-

cimento e incentivar formas mais eficientes de 

gestão dos impactos nas Unidades Sócias. Com 

esse foco, especialistas em sustentabilidade fo-

ram convidados a falar sobre pontos relevantes 

do setor, tais como emissões, biodiversidade e 

recursos hídricos, formas de mitigação e a impor-

tância da adoção de boas práticas na gestão da 

sustentabilidade. 

Na safra 2009/2010, a Copersucar realizou o pri-

meiro inventário de emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE), baseado na metodologia da Greenhou-

Modelo do Processo da Sustentabilidade Copersucar



Indicador enfoque IC unidade

eC5
Variação da proporção do salário mais baixo
comparado ao salário mínimo nacional

1,1 salário usina/salário mínimo

lA10 Horas de treinamento por total de funcionários 46,4 h/funcionário usina

en4 Energia consumida 19 kWh/TC

en8 Total de água captada 1,8 m3/TC

en10 Volume total de água reciclada e reutilizada 11,96 m3/TC

en18 Índice de mecanização de cana crua 0,7 TC mecanizada e crua/TC 

lA7 Índice de saúde e segurança 2,6 nº acidentes por 100 mil TC

Índice Copersucar – safra 2011/2012
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se Gas Protocol Brasil (GHG Protocol Brasil), e fez 

medições em quatro usinas. Esse trabalho foi reali-

zado por uma empresa especializada, que desen-

volveu um sistema eletrônico padronizando crité-

rios e procedimentos de cálculo. Em 2010/2011, a 

Companhia disponibilizou a ferramenta de medição 

de GEE a todas as Unidades Sócias para a realização 

de seus próprios inventários de emissões (veja mais 

em Mudanças Climáticas). 

O trabalho de engajamento também prevê o incen-

tivo às parceiras para que influenciem sua própria 

cadeia de fornecimento. Como evolução do compro-

misso de induzir o desenvolvimento sustentável em 

toda a cadeia de valor, a Copersucar mantém um 

trabalho de engajamento dos fornecedores de lo-

gística e já analisa formas de influenciar diretamen-

te as usinas originadas. 

Com o aprendizado adquirido por meio do monito-

ramento dos indicadores, a Companhia selecionou 

sete indicadores GRI para compor o Índice Coper-

sucar. O objetivo é estabelecer marcos de referên-

cia e possibilitar às Usinas Sócias acompanhar seu 

desempenho em relação ao Índice e buscar melho-

rias, se considerar necessário.  

Disseminação na cadeia

No processo de engajamento da cadeia de valor, as Unidades Produtoras Sócias realizaram, por soli-

citação da Copersucar, o engajamento de seus fornecedores de cana, avaliando-os por meio de um 

protocolo de 30 itens referentes às práticas ambientais, sociais e de relações trabalhistas. O proces-

so foi de autoavaliação e permitiu o relato sobre eliminação da queima da cana, descarte de embala-

gens de agrotóxicos, utilização de defensivos agrícolas, uso de equipamentos de proteção individual 

(EPIs), entre outros aspectos.

Esse trabalho foi realizado na safra 2010/2011 e dele participaram 28 das 39 Usinas Sócias, com a 

adesão de 86 fornecedores. Seu objetivo foi a  inclusão contínua do maior número de fornecedores 

no atendimento aos quesitos da sustentabilidade.



4.4. Compromissos com a sustentabilidade

Compromissos Ações Status

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

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

Atingido

Credibilidade
Realizar a verificação externa no próximo
relatório GRI

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

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

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

Atingido

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

Organização de workshop para
Unidades Sócias sobre o tema Atingido

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

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

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

Implementação do programa, que já
está na segunda etapa Atingido

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

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

Atingido

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

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

Tinta para impressora: 
atingido.
Papel sulfite: meta
não atingida. 

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

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

Atingido

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

Evolução das formas de monitoramento
e crescimento dos investimentos sociais Atingido

Atendimento aos compromissos da Copersucar assumidos no relatório publicado na safra 
2009/2010 [1.1, 1.2]
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Compromissos da Copersucar para as safras 2012/2013 – 2013/2014 [1.2]

Responsabilidade 
Social

Definição de 
política de 

investimentos

Consumo 
consciente

Realização de 
campanhas internas de 
engajamento visando à 

redução de 2% do 
consumo de papel 

sulfite no escritório 
sede

Certificação 
BonsucroTM

Expansão no 
volume de produto 

certificado em 
1 milhão de 

toneladas de cana

Emissões de GEE
Realização da 

medição do ciclo de 
emissões do etanol, 

da produção ao 
porto de embarque

Usinas Sócias
Intensificação dos 

programas de 
engajamento 

voltados à redução 
do consumo de água

Usinas
Não Sócias

Engajamento dos 
fornecedores de 

produto originado 
em 100% do 
fornecimento

Usinas Sócias
Engajamento da 

cadeia de 
fornecimento de 

cana

Comunidade
Desenvolvimento de 

metodologia para 
avaliação do impacto 

das operações de 
produção e unidades 

logísticas na 
comunidade

Cadeia de 
Fornecimento 

CopersucarCopersucar
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5.1. Transparência nos
negócios

Este indicador está tratado no 

capítulo 3 – A Empresa, páginas 20 a 42

5.2. Ética e governança

Este indicador está tratado no 

capítulo 3 – A Empresa, páginas 42 a 53

5.3. Responsabilidade
pelo produto

Contexto do setor

Pelo fato de o açúcar ser um produto alimentício, 

as principais questões sobre sua qualidade envol-

vem a saúde do consumidor e se referem à conta-

minação, desde a matéria-prima (cana-de-açúcar), 

passando pelo processo de produção e armazena-

gem, até a distribuição ao destino final. Também 

são analisados casos de não conformidade quanto 

às características físico-químicas, que determinam 

as especificidades do produto  e devem constar no 

detalhamento técnico.

Para o etanol, os critérios levam em conta sobretu-

do os aspectos físico-químicos relacionados ao de-

sempenho do combustível e às emissões geradas 

no ciclo de vida do produto, além de aspectos de 

segurança voltados à armazenagem e distribuição. 

Em 2011, uma Medida Provisória passou à Agên-

cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP) a atribuição de fiscalizar não 

somente os produtos disponíveis no mercado, 

mas toda a cadeia de produção, desde a cana na 

lavoura.

No Brasil, os automóveis flex fuel podem funcio-

nar com gasolina (já com adição de etanol entre 

18% e 25%) ou com até 100% de etanol, abaste-

cido diretamente no tanque. O motor bicombus-

tível oferece ampla liberdade de escolha para os 

usuários, que podem optar pelo combustível de 

acordo com seu preço, disponibilidade no merca-

do e desempenho do veículo, considerando as 

diferenças no rendimento do motor com uso da 

gasolina ou etanol. Países como EUA, Canadá, 

Reino Unido e Alemanha, entre outros, possuem 

veículos com tecnologia para o uso de misturas 

predefinidas de gasolina e de etanol, mas só no 

Brasil os veículos têm flexibilidade para funcionar 

com misturas em qualquer proporção, a critério 

do consumidor.

Qualidade assegurada [PR1 C]
                    

Os procedimentos relacionados à saúde e seguran-

ça dos consumidores que utilizam o açúcar e o eta-

nol são responsabilidade das Unidades Produtoras 

Sócias, mas os produtos também passam pelo con-

trole da Copersucar. A gestão de qualidade dos pro-

dutos se baseia em manuais específicos, padroniza-

ção de métodos e calibração de equipamentos para 

obedecer à legislação brasileira e às normas de 

qualidade referentes ao açúcar e ao etanol. Os mer-

cados são regulados, respectivamente, pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-

combustíveis (ANP). 

Além de garantir transparência e eficiência na gestão, a Copersucar prima 
pela qualidade de seus processos e dos produtos comercializados, em toda 
a cadeia de negócios, das usinas ao cliente final, com atenção às melhores 
práticas e respeito às pessoas e ao meio ambiente.
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No âmbito internacional, o açúcar segue as normas do 

Codex Alimentarius, da Organização das Nações Uni-

das (ONU), para normalização de alimentos, e atende 

às demandas de qualidade específicas de cada país. 

A Copersucar incentiva também que as Unidades 

Sócias sigam os parâmetros estabelecidos pela cer-

tificação FSSC 22000, que considera a ISO 22000 

associada à ISO/TS 22002-1, de segurança de ali-

mentos, e pela norma ABNT NBR 17.505, que trata 

do armazenamento e da operação de líquidos infla-

máveis. Por meio de um programa de gerenciamen-

to, a empresa verifica anualmente o grau de adesão 

das usinas aos requisitos das normas. 

Na safra 2010/2011, as auditorias somaram 1.440 

horas/homem por dia, com foco em análise de pro-

cesso, qualidade, responsabilidade socioambiental, 

segurança de alimentos e outros requisitos que 

contribuem para o aprimoramento da gestão nas 

usinas. Essas auditorias ocorrem em cada safra, são 

realizadas por empresa auditora independente e 

fazem parte de um programa conduzido pela Co-

persucar desde a safra 2000/2001 (veja mais na 

pág. 71). A Copersucar não registrou casos de não 

conformidades legais, multas por não atendimento 

às leis e aos regulamentos aplicáveis durante o pe-

ríodo, e não houve demandas desse tipo junto ao 

Departamento Jurídico. [PR2 C]

Armazenagem de açúcar em Usina Sócia
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Os preceitos de qualidade seguidos pelas Unidades 

Produtoras Sócias também são estabelecidos nos 

contratos de originação com as usinas não associa-

das. Mesmo com menor poder de influência na ges-

tão da qualidade, a Copersucar deu início, na safra 

2011/2012, a um programa de integração para com-

partilhar algumas iniciativas de melhoria de proces-

so realizadas pelas Unidades Sócias. 

Controle da qualidade [PR1 C]

No início da safra, a Copersucar define a especifi-

cação técnica dos produtos que serão comerciali-

zados no período, de acordo com necessidades in-

ternas e demandas de mercado. As usinas garantem 

a entrega em conformidade com as especificações, 

por meio de um plano de controle de qualidade es-

tabelecido para o monitoramento do produto em 

todas as fases de fabricação. No caso de riscos de 

contaminação, é realizado um programa anual de 

resíduos de pesticidas e metais pesados, envolven-

do todas as Unidades Sócias.

O açúcar que segue para a exportação passa por 

um novo controle de qualidade no Terminal Açu-

careiro Copersucar (TAC). Todo o açúcar a granel 

recebido é monitorado por uma supervisora inde-

pendente, que emite relatórios diários de qualida-

de. Da mesma forma, o açúcar ensacado, do tipo 

branco, é inspecionado pelo laboratório do próprio 

terminal, e sempre que necessário uma superviso-

ra independente também pode atuar no monitora-

mento desse produto.

Os armazéns do TAC são mantidos sob rígido con-

trole de limpeza, higiene e combate a pragas. Os 

porões dos navios transportadores também passam 

por inspeção antes do embarque no porto. O pro-

cesso de controle tem sido replicado no Terminal de 

Estufagem de Contêineres (TEC), no Guarujá (SP), 

e nos terminais utilizados pela Copersucar para a 

exportação de etanol e açúcar, em Santos (SP) e 

Paranaguá (PR), onde supervisores de qualidade 

realizam inspeções periódicas.   

Caso seja identificada alguma inadequação na es-

pecificação do produto em qualquer uma das eta-

pas, a unidade produtora é notificada e, se for com-

provado algum desvio, a Copersucar interrompe o 

fornecimento e informa a usina para que ajuste seu 

processo. 

O cliente final recebe 100% do etanol e do açúcar 

com os certificados de qualidade do produto e tem 

acesso às especificações técnicas e à Ficha de In-

formações de Segurança de Produto Químico (FIS-

PQ), com dados sobre segurança e medidas para 

evitar impactos ambientais durante o uso. [PR3 C]

Não foi identificada, no período, nenhuma irregula-

ridade sobre rotulagem, e o Departamento Jurídico 

não foi acionado para nenhuma ação referente a 

não conformidades com regulamentos e códigos 

voluntários sobre o tema. Contudo, houve uma 

ocorrência num lote de açúcar comercializado, que 

continha pequenas partículas de plástico provenien-

tes da embalagem. A Copersucar realizou a segre-

gação e descarte adequado do produto contamina-

do e assumiu todos os custos envolvidos na 

operação. [PR4 C, PR9 C]

Reclamações

A Copersucar monitora todas as reclamações rece-

bidas e as classifica por tipo de ocorrência. Nas duas 

últimas safras, não houve reclamações ou multas 

relativas à violação de cláusulas de confidencialida-

de com clientes. [PR8 C] A maioria dos registros se 

referiu à entrega de produtos com embalagens da-

nificadas durante o transporte do açúcar branco. 

Nesses casos, a Companhia recebe o produto de vol-

ta e cobra o custo adicional acarretado pela devolu-

ção da empresa prestadora de serviço. Outras noti-

ficações corresponderam a pedidos de adequação à 
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legislação do país importador, com destaque para as 

solicitações vindas da Colômbia e do Oriente Médio. 

Todos foram atendidos pela empresa.

Em 2011, foi iniciado um projeto piloto para diminuir 

a ocorrência de reclamações. Três Unidades Sócias 

foram selecionadas para participar e tiveram os ti-

pos mais frequentes de queixas analisados. O obje-

tivo é estudar formas para reduzir os registros, criar 

um procedimento padrão e replicá-lo, posteriormen-

te, em todas as usinas. 

A Copersucar não mede a satisfação dos clientes de 

forma sistemática. Os feedbacks são recebidos dire-

tamente pela área comercial, que se mantém próxi-

ma e acessível. Cada vendedor possui seu grupo de 

clientes fixos para personalizar o atendimento. 

As reclamações recebidas no que se refere à qua-

lidade do produto são repassadas à área de Qua-

lidade da Copersucar, que as encaminha para a 

Unidade Sócia responsável. Cabe à usina avaliar 

a reivindicação e realizar as ações corretivas ne-

cessárias, com o acompanhamento da Compa-

nhia. Para melhorar a eficácia das respostas das 

usinas, no final da safra 2010/2011 todas as Uni-

dades Sócias receberam uma capacitação, feita 

por uma consultoria especializada. 

Eventualmente, a Copersucar realiza estudos e 

pesquisas voltados ao mercado interno. O objeti-

vo é acompanhar as percepções e necessidades 

dos clientes e, então, revisar as especificações do 

açúcar e etanol e os processos característicos. 

[PR5 C]

Área de empacotamento em Usina Sócia
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Certificações e atendimento a padrões

A concessão para operar o TAC, emitida pela Com-

panhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), 

exige que o terminal possua certificações interna-

cionais. Para gerenciá-las, o TAC conta com o Sis-

tema Integrado de Gestão (SIG), que abrange as 

certificações ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e 

OHSAS 18001:2007, relativas à qualidade, à gestão 

ambiental e à saúde e segurança ocupacional, res-

pectivamente. Semestralmente, o terminal passa 

por auditorias, contratadas pela própria Copersucar, 

e a cada três anos as certificações são renovadas. 

Nos outros terminais da empresa, que não possuem 

certificações, grande parte das boas práticas ope-

racionais é replicada.

Em relação às Unidades Sócias, a Copersucar busca 

esclarecer o valor que as certificações acrescentam 

ao produto e ao negócio, especialmente quando são 

exigidas pelos clientes. Atualmente, sete usinas pos-

suem a certificação FSSC 22000, de segurança de 

alimentos, para a produção de açúcar branco, re-

presentando 44% do total desse produto comercia-

lizado em 2011/2012. São elas: São José ZL, Barra 

Grande, Quatá, São Manoel, São Francisco, Santo 

Antonio e Santa Lúcia.

No que se refere ao etanol, a Copersucar busca in-

centivar a adesão à norma de segurança NBR 17.505-

1:2006, instituída para padronizar processos de ar-

mazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis 

e que é exigida pelas distribuidoras de combustíveis. 

Para vender aos Estados Unidos, é preciso obter o 

cadastro Renewable Fuel Standard (RFS2), da agên-

cia de proteção ambiental norte-americana, a Envi-

ronmental Protection Agency (EPA), e comprovar 

que a cana-de-açúcar usada na produção do biocom-

bustível não vem de áreas desflorestadas. A Coper-

sucar foi uma das primeiras empresas a obter a ho-

mologação para fornecer aos EUA e, atualmente, 39 

Unidades Sócias possuem o registro.  



Diferencial de serviços

O Programa Diferencial de Serviços da Copersucar realiza avaliações anuais em todas as Unidades 
Produtoras Sócias, que são submetidas a uma auditoria externa para verificar itens como boas práticas 
de fabricação, segurança do produto acabado, calibração dos equipamentos e treinamentos de equipe. 
As análises do açúcar e do etanol são feitas pelos laboratórios das próprias usinas e, quando necessá-
rio, amostras são encaminhadas a laboratórios externos.

Os resultados geram um ranking das unidades, e as usinas que eventualmente estiverem abaixo dos 
padrões exigidos são notificadas e fortemente exigidas para buscar melhorias.

Em novo ciclo de melhorias, desde o final da safra 2010/2011, o programa passa por uma reestrutu-
ração. Agora denominado Qualificação de Fornecedores, o novo modelo reforça a necessidade de 
maior alinhamento às demandas dos mercados interno e externo e valoriza de forma diferenciada as 
unidades que buscarem a garantia na segurança de alimentos.

Total cana (t) 7.800.000

Açúcar (t) 422.156

etanol (m3) 309.604

Produtos Copersucar certificados Bonsucro TM
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Como uma empresa com atuação global, a Coper-

sucar deve atender às legislações ambientais e so-

ciais dos países onde tem clientes, como o Japão e 

membros da Comunidade Europeia, além dos EUA. 

Para tanto, acompanha a dinâmica das legislações 

desses países e cuida para que todos os requisitos 

sejam atendidos em sua cadeia produtiva. [4.9]

A Copersucar endossa, através de declarações emi-

tidas e assinadas pela Diretoria Executiva, requisi-

tos legais exigidos pelos países onde o produto será 

utilizado, como os já citados. Essas declarações são 

solicitadas pelos clientes e abordam princípios de 

sustentabilidade (sociais e ambientais) constantes 

nas legislações. [4.12]

Certificação em Sustentabilidade 
padrão BonsucroTM [4.12]

Bonsucro™ é uma organização multissetorial, reco-

nhecida como referência mundial em sustentabili-

dade na produção de cana-de-açúcar e seus deriva-

dos. A iniciativa objetiva padronizar no mundo todo 

a adoção de práticas sustentáveis na produção de 

cana-de-açúcar, no processamento nas usinas e pro-

dutos derivados. Com sede em Londres, a entidade 

é um fórum internacional de diálogo entre produ-

tores, comercializadores, ONGs e investidores, vol-

tado para a discussão e o estabelecimento de prin-

cípios e critérios que protejam o meio ambiente e 

garantam condições seguras de emprego no setor, 

além de gerar benefícios econômicos e oportunida-

des de negócios.  

A Copersucar tornou-se membro da entidade na 

safra 2011/2012.  A certificação Bonsucro™ reconhe-

ce a adoção de práticas sustentáveis no processa-

mento da biomassa, do plantio à produção de açú-

car e etanol. A Copersucar e cinco Usinas Sócias 

(São Manoel, Santa Adélia, São José ZL, Barra Gran-

de e Quatá) produtoras de açúcar branco e etanol 

foram certificadas, respectivamente, em relação à 

cadeia de custódia e ao padrão de produção. 

A partir de abril de 2012, a Copersucar passou a 

integrar o Conselho do Bonsucro™, na categoria 

industrial.



Certificações das Unidades Sócias

ISo 9001 FSSC 22000 bonsucroTM

Melhoramentos São Manoel São Manoel

Jacarezinho Santa Lúcia Santa Adélia – Jaboticabal

Santo Antônio Santo Antônio Zilor – Barra Grande

São Francisco São Francisco Zilor – Quatá

Zilor – Barra Grande Zilor – Barra Grande Zilor – São José

Zilor – Quatá Zilor – Quatá

Zilor – São José Zilor – São José
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Copersucar e tecnologia [4.13]

Como comercializadora em larga escala e agente 

integrador da cadeia produtiva, a Copersucar con-

sidera a tecnologia como um fator de competiti-

vidade e acréscimo de valor. Por isso, a Copersu-

car e suas Usinas Sócias participam ativamente 

da gestão do Centro de Tecnologia Canavieira 

(CTC), principal referência mundial no desenvol-

vimento de conhecimento e tecnologia do setor 

sucroenergético, da cultura da cana ao processa-

mento industrial inovador.

Em 1969, a Copersucar fundou o CTC, em Piraci-

caba (SP), para desenvolver tecnologias que apri-

morassem a produção e o processamento de ca-

na-de-açúcar. Em 2004, ele foi desvinculado da 

Companhia e se tornou uma entidade setorial, 

mantida por produtores de açúcar e etanol asso-

ciados. Para aumentar sua competitividade, em 

2010 converteu-se em empresa (sociedade anô-

nima), que tem entre seus acionistas as Usinas 

Sócias da Copersucar. 

5.4. Saúde e segurança

Contexto do setor

Alguns dos principais riscos relacionados à saúde e à 

segurança do trabalhador no setor sucroenergético 

referem-se ao manuseio dos equipamentos, à realiza-

ção de atividades em altura e a acidentes no transpor-

te dos trabalhadores até as plantações. O tema é um 

dos focos do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar 

as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. Esse 

programa, implementado pelo governo federal em 

parceria com representantes dos trabalhadores e en-

tidades patronais, visa melhorar as condições atuais 

de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar em 

todo o Brasil (leia mais no capítulo Direitos humanos 

e cadeia de valor). O documento prevê esforços con-

juntos para a adoção de melhores práticas em prol da 

segurança, com ênfase no fornecimento correto de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e na cons-

cientização sobre a importância de seu uso, a fim de 

prevenir acidentes de trabalho na lavoura (cortes du-

rante a colheita e intoxicação na aplicação de fertili-

zantes e pesticidas, por exemplo). 
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Cuidados com os profissionais

A Companhia assegura condições adequadas

a seus colaboradores e busca influenciar a 

cadeia para a adoção de boas práticas. 

Todos os colaboradores da empresa estão represen-

tados na Comissão Interna de Prevenção de Aciden-

tes (Cipa), formada por três membros efetivos e três 

suplentes. Os acordos de negociação coletiva, que 

abrangem 100% dos funcionários da empresa, in-

cluem cobertura de 50% de auxílio-medicamento 

e a antecipação e complementação de auxílio-do-

ença e auxílio acidentário. [LA6 C, LA9 C]

No escritório administrativo, a jornada de trabalho 

nos horários de entrada e saída é flexível. O objeti-

vo dessa prática é conciliar as necessidades do tra-

balho com os interesses do funcionário. Eventuais 

atrasos ou faltas são passíveis de compensação.

No Terminal Açucareiro Copersucar, o absenteísmo 

correspondeu a 2% na safra 2010/2011. Nos dois 

locais (TAC e escritório administrativo), não foi re-

gistrado nenhum caso de lesão, doença ocupacional 

ou afastamento ocasionado por acidente de traba-

lho. No período seguinte, os números se mantive-

ram os mesmos. [LA7 C] 

Nas Usinas Sócias, onde se concentram as ativida-

des de maior risco na cadeia da cana-de-açúcar, a 

Copersucar busca incentivar a adoção de padrões 

rígidos de saúde e segurança do trabalhador, com 

base em leis e normas aplicáveis. Também monitora 

o desempenho de cada uma delas por meio de indi-

cadores estabelecidos, relatados periodicamente. 

Todos os funcionários das Unidades Sócias são re-

presentados pela Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (Cipa) ou pela Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural (CIPATR), 

específica para os trabalhadores do campo, como 

determina a Norma Regulamentadora nº 31 (NR 31), 

do Ministério do Trabalho e Emprego. [LA6 U]

Na safra 2010/2011, 32 usinas possuíam um acordo 

formal com sindicatos relativo a aspectos de saúde 

e segurança para os funcionários das áreas agríco-

la e industrial. Em 2011/2012, 41 usinas possuíam 

acordo na área agrícola e na área industrial. A dife-

rença refere-se ao fato de três usinas não terem 

área agrícola sob sua responsabilidade. Os aspectos 

abrangem temas obrigatórios, como o fornecimen-

to de EPIs, adicionais de insalubridade e periculosi-

dade, condições sanitárias e de higiene e o direito 

ao funcionário de se recusar a trabalhar quando 

constatados riscos graves e iminentes. Nas quatro 

usinas do Grupo Aralco, além dos itens acima cita-

dos, o acordo coletivo estabelece assistência médi-

ca e odontológica a todos os funcionários. [LA9 U]

Todas as Unidades Sócias utilizam agroquímicos re-

gistrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, cuja aplicação é recomendada nos 

receituários agronômicos, validados por profissionais 

credenciados. Os trabalhadores que manuseiam es-

ses produtos recebem treinamentos específicos, uti-

lizam EPIs e passam por exames médicos periódicos, 

a fim de eliminar riscos de contaminação.

Segurança no Terminal Açucareiro 
Copersucar (TAC)

Na safra 2010/2011, o TAC passou a realizar interna-

mente auditorias periódicas de segurança ocupacio-

nal, e o trabalho na área foi integrado ao programa 

de resultados do terminal. A iniciativa motivou a 

redução da frequência e da gravidade de acidentes.

O TAC segue todas as normas e legislações perti-

nentes à saúde e segurança dos trabalhadores. Per-

manentemente, há uma equipe especializada em 

segurança do trabalho, responsável pela política de 

segurança e pela realização de treinamentos. O uso 
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dos equipamentos de proteção individual é cons-

tantemente monitorado. A Copersucar ainda supe-

ra o que pede a Norma Regulamentadora nº 29 (NR 

29), sobre saúde e segurança no trabalho portuário, 

ao manter um técnico de segurança a mais na equi-

pe, constituída por um engenheiro e três técnicos. 

Também conta com um médico do trabalho, presen-

te durante três horas por dia, e um técnico de en-

fermagem.

Além dos colaboradores, também passam por trei-

namento os profissionais terceirizados, prestadores 

de serviços e visitantes que tenham acesso ao ter-

minal. Como instrumento de gestão, o terminal uti-

liza o programa Safety Training Observation Pro-

gram (Stop), que contribui para a redução de 

acidentes e diminui comportamentos de risco. Na 

safra 2011/2012, a equipe de colaboradores passou 

por um novo treinamento do Stop. 

Entre as principais iniciativas de aprimoramento 

nas últimas safras estão a fabricação de suportes 

com vibrador para a descarga de caminhões grane-

leiros, substituindo a necessidade de utilização de 

ferramentas manuais, e a ampliação do conteúdo 

programático de integração de novos funcionários, 

de 12 para 44 horas.

Saúde e bem-estar [LA8 C]

Preocupada com a saúde e o bem-estar de sua equi-

pe, a Companhia adota uma série de medidas para 

prevenir doenças ocupacionais, conscientizar sobre 

problemas crônicos de saúde e promover um am-

biente de trabalho saudável. Todas elas fazem par-

te do programa de qualidade de vida da Copersucar, 

o CoperVida.

No TAC, desde a safra 2010/2011 são realizadas ses-

sões de ginástica laboral três vezes por semana. 

Também foi introduzido um programa de monitora-

mento de doenças osteomusculares, direcionado à 

função de auxiliar de operação. Juntas, as iniciati-

vas resultaram em uma redução de 38% nos casos 

de lesões na coluna em relação à safra anterior. 

No escritório administrativo, além da ginástica la-

boral, há quick massage e um projeto que oferece 

treinamento e monitoramento para a prática de 

caminhadas e corridas. Fruto do trabalho desenvol-

vido pelo Comitê de Pesquisa e Gestão de Clima 

Organizacional, o CoperVida passou a oferecer, na 

safra 2011/2012, sessões de reflexologia e acompa-

nhamento com nutricionistas. A empresa implantou 

ainda um programa de gestão de saúde para acom-

panhamento de doenças crônicas, como diabetes e 

hipertensão arterial. 

A Copersucar também promove palestras sobre te-

mas ligados à saúde na sede e no TAC. Neste último, 

o projeto Diálogo Diário do Sistema Integrado de 

Gestão (DDSIG) realiza conversas informais entre 

os gestores e demais funcionários antes do início 

das atividades e inclui temas sobre segurança e 

saúde. Uma vez por ano, o TAC realiza a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Si-

pat), em que são reunidos os colaboradores, profis-

sionais terceirizados e de terminais vizinhos, além 

de membros da comunidade, para falar sobre pro-

blemas de saúde como tabagismo, doenças sexual-

mente transmissíveis (DST), colesterol. Em nenhu-

ma das operações, no escritório e no TAC, foram 

identificados trabalhadores envolvidos em ativida-

des ocupacionais com alta incidência ou risco ele-

vado de doenças específicas.

Prevenção nas usinas [LA8 U]

As usinas possuem modelos diversificados de edu-

cação, tratamento e treinamento, aconselhamento, 

prevenção e controle de riscos relacionados a do-

enças graves. Entre as iniciativas estão acompanha-

mento da saúde dos funcionários, campanhas, pa-

lestras e treinamentos específicos. Todas as 39 



Carregamento de etanol em Usina Sócia
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Unidades Produtoras Sócias contavam, na safra 

2010/2011, com o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), que abrange exames 

admissionais, periódicos e demissionais. Dedicado 

a combater doenças ocupacionais a que os traba-

lhadores da área rural ficam expostos, como desi-

dratação e doenças infecto-contagiosas, o progra-

ma tem foco em prevenção. O PCMSO analisa 

exames em audiometria a cada seis meses e os 

complementares a cada ano. 

Em geral, as usinas procuram dar suporte às ações 

dos órgãos de saúde locais que se estendem a 

toda a comunidade. Elas incluem campanhas de 

vacinação contra doenças graves (vírus H1N1, fe-

bre amarela, dengue, poliomielite, verminoses), 

campanhas de prevenção ao câncer de mama e 

ginecológico e de prevenção ao câncer de prósta-

ta e, eventualmente, distribuição de medicamen-

tos. A Usina São Luiz S.A., por exemplo, é parceira 

da Prefeitura Municipal de Ourinhos (SP) no de-

senvolvimento de diversas campanhas e mutirões. 

Palestras realizadas durante a safra 2010/2011 

abordaram tópicos como doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), infecções, tuberculose, han-

seníase, alcoolismo e drogas. Outras unidades 

também realizam treinamentos internos referen-

tes ao tema, com foco na prevenção contra doen-

Refeitório em área de colheita de cana em Usina Sócia



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

Total de 
acidentes

Total de dias 
perdidos

número de casos 
de doenças 

ocupacionais

Taxa de gravidade 
média*

Taxa de frequência 
média*

Média de acidentes por 
100 mil toneladas de 

cana moída

1.799 79.484 23 522 18 2,6

*ABNT – NBR 14.280
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ças como hipertensão e diabetes e em atividades 

e hábitos saudáveis. 

Na safra 2011/2012, a maioria dos programas de-

senvolvidos também seguiu a linha de prevenção 

e todas as usinas contaram com o PCMSO, que 

identifica e avalia riscos ocupacionais. A maioria 

dos programas é voltada para os próprios funcio-

nários (77%), mas alguns também incluem tercei-

ros, familiares e comunidades.  Nesse sentido, o 

grupo Zilor promoveu o programa Análise e Segu-

rança da Tarefa, o qual consiste no desenvolvimen-

to de uma ferramenta de gestão que mapeia todas 

as atividades e identifica seus riscos; estes são 

detalhados e repassados aos colaboradores, acom-

panhados de todas as medidas de segurança ne-

cessárias. O trabalho começou com as atividades 

de maior risco. Ao final do processo, as informa-

ções foram incorporadas na integração de novos 

colaboradores e servirão ainda para o aperfeiçoa-

mento das capacitações e do gerenciamento de 

riscos na área. 

As usinas Santo Antônio e São Francisco, do grupo 

Balbo, implantaram em 2007 o Projeto Reabilitar, 

parceria público-privada entre o grupo e o Depar-

tamento de Reabilitação do INSS de Ribeirão Pre-

to, que fornece apoio técnico à iniciativa. O obje-

tivo do Reabilitar é estimular funcionários 

afastados do trabalho (por doença ocupacional ou 

acidente) a reconstruir sua carreira profissional. 

Os participantes recebem apoio de uma equipe 

multidisciplinar (médico, enfermeiro, assistente 

social, fisioterapeuta e psicólogo) que auxilia na 

descoberta de novas oportunidades de trabalho. A 

participação nesse projeto é um benefício gratuito 

e de adesão voluntária. Na safra 2011/2012, foram 

reabilitados dois funcionários da Usina São Fran-

cisco e um da Usina Santo Antônio, além de 14 

funcionários em processo de reabilitação. A Usina 

Umoe - Sandovalina promoveu treinamento sobre 

noções básicas em primeiros socorros, com o in-

tuito de ensinar seus funcionários a dar o primeiro 

atendimento em casos de urgência e emergências 

médicas.

Na safra 2011/2012, a Usina Jacarezinho realizou trei-

namento com todos os funcionários sobre o tema 

primeiros socorros, com a abordagem sobre cuida-

dos a serem tomados em caso de picadas de animais 

peçonhentos (cobras, escorpiões e aranhas). 

Os dados de saúde e segurança começaram a ser 

monitorados pelas Unidades Produtoras Sócias para 

publicação no relatório GRI na safra 2011/2012, com 

37 usinas respondentes.  A média de acidentes foi 

de 49 por usina e o índice por 100 mil toneladas de 

cana moída foi de 2,6. Nessa mesma base, no Esta-

do de São Paulo, o índice foi de 4,6, conforme o 

Comunicado de Acidentes de Trabalho (CAT), servi-

ço do Ministério do Trabalho, de acordo com dados 

da safra 2006/2007. No período consolidado, ocor-

reram sete óbitos em dois acidentes rodoviários. Em 

todos eles as usinas prestaram imediata assistência 

às famílias e acompanharam as apurações das cir-

cunstâncias junto aos órgãos oficiais. [LA7 U]



n Eficiência energética       
n Rendimento m3/ha

Cana
9,0

7,1

beterraba
2,0

5,5

Milho
1,3

4

Eficiência energética e rendimento
de diferentes materias-primas

Fonte: Worldwatch Institute
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5.5. Mudanças climáticas

Contexto do setor

A mitigação das mudanças climáticas e do possível 

aumento nas temperaturas globais está diretamen-

te ligada à redução nas emissões dos gases de efei-

to estufa (GEE) para a atmosfera, especialmente 

dióxido de carbono (CO
2
), gás metano (CH

4
) e óxido 

nitroso (N
2
O). Iniciativas de âmbito internacional 

têm buscado estabelecer limites para as emissões, 

projetos de mitigação de emissões e mecanismos 

para a compra e venda de créditos de carbono, o 

chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), da Organização das Nações Unidas (ONU). 

O Brasil se destaca no mundo pelo uso de 46% de 

matriz energética renovável, segundo dados do Ins-

tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A 

energia vem das hidrelétricas, do etanol (em subs-

tituição à gasolina) e da energia elétrica produzida 

a partir de biomassa, cuja produção vem crescendo 

nas usinas de cana-de-açúcar.

Derivado da cana, o etanol brasileiro é mais van-

tajoso se comparado a biocombustíveis de outras 

matérias-primas. Por produzir menos GEE do que 

os combustíveis fósseis (gasolina e diesel), o etanol 

é uma alternativa importante para a mitigação das 

mudanças climáticas, especialmente nos países 

que estabeleceram políticas e mandatos para uso 

de biocombustíveis. Segundo a Cartilha Etanol Ver-

de, iniciativa do governo de São Paulo, a eficiência 

energética é de aproximadamente 9,3, cerca de 

quatro vezes maior que o etanol da beterraba e 

quase sete vezes superior ao etanol produzido a 

partir do milho.

Redução de emissões

Pela natureza do negócio, a Companhia

contribui com a diminuição de emissões e

busca minimizar os próprios impactos.

Na safra 2009/2010, por meio de uma consultoria 

especializada, foi realizado o inventário de emis-

sões, conforme metodologia Greenhouse Gas Pro-

tocol Brasil (GHG Protocol Brasil), de quatro Uni-

dades Sócias, escolhidas com base no volume de 

produção, no sistema logístico e também por ex-

portarem etanol anidro para a Europa. Com o le-

vantamento pronto, foi possível conhecer os valo-

res das emissões e os pontos críticos de geração, 

informação que pode auxiliá-las a focar ainda mais 

o trabalho de avaliação de emissões.

Como parte do Compromisso Copersucar para a 

Evolução da Sustentabilidade, apresentado no 

Relatório de Sustentabilidade 2009/2010, a 

Companhia divulgou a ferramenta para levanta-

mento de emissões para todas as demais usinas, 

como forma de estimular as Unidades Sócias a 

realizar seus próprios inventários de GEE. Em 

um workshop organizado pela Copersucar, um 

especialista divulgou os resultados do estudo e 

apresentou a metodologia adotada, orientando 

os representantes das unidades a utilizá-la. Ao 

considerar o crescente interesse do mercado 

pelo tema e a aprovação de políticas públicas 



100% autossuficiente

A partir dos resultados obtidos no inventário de emissões de quatro Unidades Sócias, ficou evidente 
que as usinas que comercializam bioenergia gerada a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar 
têm resultados de emissões menores, ao se considerar o ciclo da unidade agrícola até a porta da 
unidade produtora – primeiro ponto de destino.

Hoje, todas as Usinas Sócias têm processos de cogeração e são, assim, autossuficientes em energia, 
evitando a aquisição de energia elétrica de concessionárias e o consumo de diesel nas operações 
industriais. 

Na safra 2010/2011, 14 usinas comercializaram a bioeletricidade excedente, totalizando 1.445 giga-
watts-hora (GWh) – quantidade suficiente para fornecer energia para uma cidade de cerca de 720 mil 
habitantes, considerando o consumo per capita de 2 megawatts-hora (MWh) por ano. Já em 2011/2012, 
17 usinas comercializaram 1.405  GWh (veja quadro informativo na página 84).

As 17 usinas que atualmente comercializam bioeletricidade são: Buriti, Viralcool I-Pitangueiras, Cocal 
I – Paraguaçu, Cocal II - Narandiba, Iacanga, Da Pedra, Queiroz, Santa Adélia – Jaboticabal, Santa 
Adélia – Pereira Barreto, Pioneiros, Zilor – Quatá, Cerradão, Zilor – São José, Zilor – Barra Grande, 
São José da Estiva, São Luiz S.A. e Pitangueiras. 
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no Brasil e em outros países que abordam as 

emissões de carbono na cadeia de produção da 

cana, a Copersucar recomenda às Unidades Só-

cias que apliquem a ferramenta de medição e se 

disponibiliza a realizar esclarecimentos comple-

mentares. [EC2 C]

Prática comum nas lavouras, a queima da cana 

para colheita tem sido reduzida em todo o país e 

sobretudo no Estado de São Paulo, em função do 

Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergéti-

co Paulista. O compromisso estabelece a total eli-

minação da queimada nas lavouras da cana-de-

-açúcar até 2014 para áreas mecanizáveis e até 

2017 para locais não mecanizáveis, aqueles com 

declividade superior a 12% (leia mais em Direitos 

humanos). 

Em relação à logística, em que a Copersucar tem 

atuação direta, a Companhia busca diversificar os 

modais de transporte, com foco em eficiência e re-

dução de custos e de emissões de GEE.  

Gerenciando riscos e oportunidades 
[EC2 C]

Para projetar com mais assertividade os ciclos pro-

dutivos e garantir um bom desempenho econômi-

co para a Companhia e as Unidades Produtoras 

Sócias, a Copersucar mantém um contrato com 

uma reconhecida empresa que presta assessoria 

sobre questões climáticas. Mesmo não havendo 

certeza de que as variações no clima experimen-

tadas atualmente, a exemplo dos fenômenos da 

geada e seca em 2011, sejam decorrência de mu-

danças climáticas causadas pela ação humana, o 

trabalho, ainda que indiretamente, é uma forma de 

gerenciar os riscos potenciais que o fenômeno ve-

nha a trazer.     

A parceria também prevê a realização de encontros 

sistemáticos entre representantes da empresa es-

pecializada e os agrônomos das Unidades Sócias, 

nos quais são trocadas informações da maior rele-

vância sobre o desenvolvimento da lavoura cana-



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

Safra 2010/2011 2011/2012

Produção de cana (t) 82.191.878 84.810.673 

Total de cana colhida mecanizada e crua (t) 46.849.370 59.367.471 

Percentual de cana colhida mecanizada e crua (%) 57 70

Área total de cana colhida sem queima (ha) 605.289 864.155 

2010/2011 2011/2012 Total

327.381 414.857 742.238

Total de emissões evitadas pela colheita 
mecanizada crua (t CO

2
e)

Referências:
1. Emissão da queima da palha: 14% de palha seca por tonelada de colmos de cana (Macedo 

e Seabra 2008);
2.  Emissão N

2
O + C

H
4 = 0,8836 kg CO

2
e/kg de palha. Cálculo feito com base nos seguintes 

fatores de emissão (IPCC 2006):
 a. 0,07 kg N

2
O/ t matéria seca queimada;

 b. 2,7 kg CH
4
/t matéria seca queimada;

 c. GWP: para N
2
O = 298; para CH

4
 = 25;

 d. Palha no solo: 14% de palha seca por tonelada de colmos de cana (Macedo e Seabra 
2008);

 e. Fator de emissão pelo N
2
O emitido: 0,0282 kg CO

2
e/kg de palha deixado no solo (Mace-

do e Seabra 2008, ajustado de acordo com GWP IPCC 2006);
 f. Fator de emissão de diesel: 20,2 g de CO

2
e/MJ de diesel;

 g. Fator de emissão pelo N
2
O  emitido: 0,002 kg CO

2
e/kg  de vinhaça aplicada (Macedo e 

Seabra 2008, ajustado de acordo com GWP IPCC 2006);
 h. Fator de emissão pelo N

2
O emitido: 0,0715 kg CO

2
e/kg de torta de filtro (Macedo e Se-

abra 2008, ajustado de acordo com GWP IPCC 2006).

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

Temas materiais para os stakeholders

vieira, as perspectivas de volumes de colheita e os 

cenários climáticos para a safra.

A iniciativa vai ao encontro da estratégia de susten-

tabilidade da Copersucar, que inclui a disseminação 

de conhecimento para estimular uma melhor gestão 

ambiental das usinas. Dessa forma, a Copersucar e 

suas Usinas Sócias têm melhores condições de mi-

nimizar eventuais impactos negativos das variações 

climáticas no desempenho de suas atividades.

Também são apresentadas as mais recentes ten-

dências do clima local e no mundo, que afetam di-

retamente as lavouras de cana no Brasil e as lavou-

ras de cana, beterraba e milho nos demais países 

produtores. Busca-se, com isso, identificar os riscos 

e oportunidades que afetam diretamente os negó-

cios da Copersucar e os resultados das Unidades 

Produtoras Sócias.

As seis reuniões realizadas tiveram média de 25 

representantes das Usinas Sócias por evento e ge-

raram um total de 450 horas de informações sobre 

os cenários climáticos da safra.

Eficiência energética nas Usinas Sócias 
[EN18 U]

Na safra 2010/2011, 39 Unidades Produtoras Sócias 

foram responsáveis pelo processamento de 82,192 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Desse total, 

73% foram colhidos por máquinas, dos quais 57% 

corresponderam à colheita mecanizada crua e 16% 

à mecanizada com queimada. Dessa forma, 742 mil 

toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO
2
e) 

deixaram de ser emitidas pelas Usinas Sócias no pe-

ríodo coberto por este relatório. A safra 2011/2012 

registrou 80,6% de cana mecanizada, com 70% cor-

respondendo à cana crua, sem a utilização de quei-

mada. As usinas Viralcool II – Castilho e Uberaba já 

possuem 100% da colheita mecanizada e crua.

Oito usinas já desenvolvem projetos de Mecanis-

mos de Desenvolvimento Limpo (MDL), alguns em 

fase de implantação, outros de aprovação na Or-

ganização das Nações Unidas (ONU), e cinco usi-

nas têm um inventário de emissões de gases de 

efeito estufa. As Unidades Sócias ainda não pos-

suem o monitoramento sistemático da redução de 

suas emissões. 
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Iniciativas da Copersucar

O escritório da Copersucar consumiu 1.696 gigajou-

les (GJ) de energia, comprados de concessionária e 

provenientes de fonte hidrelétrica, durante a safra 

2010/2011, uma quantidade praticamente igual, de 

1.674 GJ, no período seguinte. [EN4 C]

A energia elétrica consumida no TAC também 

vem de concessionárias de energia (igualmente 

de fonte renovável), conforme determina a Com-

panhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), 

responsável pela administração do Porto de San-

tos. Na safra 2010/2011, foram consumidos no TAC 

41.343 GJ de energia elétrica e, na 2011/2012, 

33.844 GJ. [EN4 C]

Já em relação à energia direta, durante a safra 

2010/2011, o escritório da Copersucar consumiu 

3.056 GJ, sendo 3.032 GJ referentes ao etanol uti-

lizado na frota própria de veículos. O TAC e o escri-

tório possuem geradores a diesel, que só são utili-

zados em casos de interrupção de energia, para não 

comprometer os trabalhos; o consumo desse com-

bustível não representa quantidade significativa. 

[EN3 C]

Consumo de energia – Copersucar [EN3 C]

energia não renovável (GJ)
escritório TAC

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012 Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Óleo diesel 23,16 22,40 7,87 7,87

Subtotal 23,16 22,40 7,87 7,87

energia renovável (GJ)

Etanol 3.032,64 2.925,00 0 0

Subtotal 3.032,64 2.925,00 0 0

Total de energia Direta consumida  3.055,80 2.947,40 7,87 7,87
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O TAC estabeleceu para a safra 2010/2011 o obje-

tivo de consumo máximo de 2,79 quilowatts-hora 

(kWh) por tonelada de açúcar embarcado no ter-

minal. Graças ao volume movimentado, à progra-

mação operacional (que ocasionou menos ociosi-

dade nos equipamentos), à gestão de manutenções 

preventivas e preditivas nas máquinas e à cons-

tante conscientização dos funcionários e terceiri-

zados, a meta foi superada com o resultado de 

2,50 kWh por tonelada embarcada. Durante toda 

essa safra, foram economizados 4.341 GJ de ener-

gia elétrica, uma redução de 11,06% em relação ao 

período anterior. [EN5 C]

No entanto, com a implementação de um processo 

que adiciona melaço ou açúcar líquido ao produto, 

na safra 2011/2012, o objetivo estabelecido de um 

máximo de 2,45 kWh por tonelada de açúcar em-

barcado, aumentou para 2,81 kWh, refletindo um 

crescimento de 12,6% no consumo de energia. 

[EN5 C, EN6 C]

Também nesse período, a Copersucar adquiriu lâm-

padas eletrônicas, com melhor luminosidade e me-

nor consumo de energia. [EN5 C]

Em relação às emissões de particulados de açúcar 

ocorridas durante os processos de descarregamen-

to do produto, o terminal conta com um sistema de 

despoeiramento que filtra o material particulado, 

evitando que o mesmo vá para a atmosfera. O pro-

cesso evita ainda a perda de açúcar, já que o volume 

captado, depois de limpo, é reintegrado ao estoque. 

TI verde - energia

A maior parte do ambiente da empresa foi migrada 

para servidores virtuais, sistema no qual um servi-

dor mais robusto realiza o trabalho de vários outros. 

A mudança economiza principalmente energia e 

ar-condicionado, já que os novos servidores utilizam 

91% a menos de energia e 98% a menos de espaço 

físico que a plataforma anterior. 

Iniciativas das Unidades Sócias

Nas Unidades Produtoras Sócias, o bagaço de 

cana é a principal fonte de energia e representa 

quase toda a energia utilizada.  

Atualmente, todas as usinas de açúcar e destila-

rias sócias são autossuficientes no atendimento 

à sua demanda de energia elétrica. Algumas rea-

lizaram os investimentos na otimização do seu 

balanço térmico e modernização de caldeiras, o 

que levou a um aumento do excedente de energia. 

Esse fato, associado a investimentos adicionais 

em turbinas a vapor e turbogeradores, permitiu 

a implantação de programas de cogeração de 

energia elétrica. 

Considerando o total de energia gerada por todas 

as respondentes (35 na safra 2010/2011 e 39 na sa-

fra 2011/2012), 50% do total foi consumido interna-

mente e o excedente foi comercializado. Nos perío-

dos de entressafra, as usinas utilizaram energia 

comprada da concessionária para manter atividades 

administrativas e de manutenção. 



Consumo indireto de energia [EN4 U]

Tipo de energia
Consumo (GJ)

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Total de energia elétrica consumida 5.557.160 5.801.421

Energia elétrica gerada (cogeração) 10.552.212 10.601.529

Energia elétrica importada (comprada de concessionária) 206.549 258.112

Energia elétrica importada (comprada de outra empresa proveniente de cogeração) 0 0

Energia elétrica vendida (cogeração) 5.200.643 5.058.279
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A Usina Buriti é a primeira unidade do Grupo Pedra 

a comercializar o excedente de energia elétrica ge-

rada a partir do bagaço de cana-de-açúcar após a 

parceria com a CPFL Renováveis, assinada em 2010. 

Na safra 2011/2012, a partir da mesma quantidade 

de cana moída a Usina Buriti gerou 169.657 GJ, qua-

se o dobro de energia em relação à safra anterior, 

e vendeu 48.300 GJ como excedente.  As obras de 

ampliação da capacidade de cogeração tiveram iní-

cio em abril de 2010, com a substituição de caldeira 

e construção de casa de força, conexão e subesta-

ção de energia. A comercialização começou em 

outubro de 2011.  Mais de 125 mil habitantes em 

nove municípios são beneficiados com a fonte de 

energia renovável: Buritizal, Jeriquara, Ituverava, 

Miguelópolis, Igarapava, Pedregulho, Brejo Alegre, 

Aramina e Rifaina.  

não renovável 2010/2011 2011/2012

Diesel 7.195.574 7.878.449

GLP 1.044.488 2.693.870

Gasolina 23.480 30.262

Gasolina de aviação 2.311 2.536

Gás natural 0.05 0.06

Querosene de aviação 28.628 13.957

ToTAl 8.294.481 10.619.074

Renovável 2010/2011 2011/2012

Bagaço* 189.947.587 183.533.738

Etanol 173.480 220.460

Biodiesel 0 0

Lenha 32.785 41.598

ToTAl 190.153.852 183.795.796
* dados de conversão do bagaço: Balanço Energético Nacional 2011

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

Proporção das fontes de energia direta [EN3 U]

Tipo de energia
Safra 2010/2011 Safra 1011/2012

Total (GJ) percentual em relação ao total Total (GJ) percentual em relação ao total

Não Renovável 8.294.481 4% 10.619.074 5%

Renovável 190.153.852 96% 183.795.796 95%

Total 198.448.333 100% 194.414.870 100%
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A quantidade de energia excedente gerada pelas 

usinas no período coberto pelo relatório supre a 

necessidade de consumo de 1.424.850 pessoas, con-

siderando que o consumo de energia por pessoa, 

por ano, no Brasil é de 2000 kWh/ano (Ortega, F., 

2003).

5.6. Conservação de recursos
e biodiversidade

Contexto do setor

Por ocupar áreas extensas, o cultivo de cana-de-

-açúcar tem impacto na biodiversidade local. Entre 

as principais questões está a ocupação de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). As APPs abran-

gem topos e encostas de morros e margens de rios, 

itens tratados no Novo Código Florestal. A Coper-

sucar apoia a posição da UNICA, na qualidade de 

seu órgão de classe, em relação ao tema. 

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Energia Cogerada
vendida (kWh)

1.444.622.931 1.405.077.513

Fator de conversão GJ para kWh: 277,8 kWh

Cogeração de Energia – Usinas Sócias

Jaguatirica em mata preservada de Usina Sócia
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Quanto aos impactos em recursos hídricos, além da 

ocupação de áreas próximas a mananciais, há riscos 

de contaminação por causa do uso de produtos quí-

micos e de captação de água para irrigação além 

dos limites de outorga. No Estado de São Paulo, o 

setor sucroenergético vem diminuindo as médias 

de captação de água, estimulado também pelo Pro-

tocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético 

Paulista. Na década de 1990, o consumo médio era 

em torno de 5 metros cúbicos de água por tonelada 

de cana processada; atualmente, entre as unidades 

signatárias do Protocolo Agroambiental, a média 

corresponde a 1,45 metro cúbico de água por tone-

lada de cana. 

Recuperar e conservar

Tema relevante para o setor sucroenergético,

a Copersucar prioriza o compartilhamento 

do conhecimento, a sensibilização e o 

cumprimento da legislação ambiental.

A presença de lavoura em áreas que comprometam 

a fauna e flora é um tema crítico do setor sucroe-

nergético, que tem cada vez mais atraído atenção 

de clientes, especialmente estrangeiros. As áreas 

ocupadas pelo escritório administrativo da Compa-

nhia e pelo Terminal Açucareiro Copersucar (TAC) 

são situadas em zonas urbanas e não causam im-

pactos diretos na biodiversidade. Por não gerar im-

pactos significativos, a sede da Copersucar não teve 

gastos durante a safra 2010/2011. Quanto a multas 

e sanções não monetárias referentes a questões 

ambientais, não houve nenhum caso na Companhia 

nas safras 2010/2011 e 2011/2012. [EN28 C]

De maneira geral, em todas as Usinas Sócias as es-

tratégias, as ações e os planos de gestão de impac-

tos na biodiversidade foram influenciados por regu-

lamentos nacionais. As usinas possuem programas 

de recuperação e manutenção de suas APPs  – mo-

tivadas por regulamentações e por iniciativas vo-

luntárias –, mapeamento dos impactos ambientais 

e de medidas mitigadoras, programas de monitora-

mento da fauna, programas de educação ambiental 

e criação de viveiros de mudas nativas, para a re-

composição da flora original. [EN14 U]

No workshop sobre o tema realizado em 2011 e con-

duzido por um especialista, foram abordados os 

principais impactos do setor à biodiversidade, for-

mas de monitoramento, legislação pertinente, defi-

nição de áreas de preservação, formas de recupe-

ração de áreas degradadas e custo médio de 

iniciativas de recuperação. A partir das informações 

relatadas pelas Unidades Sócias nas safras 

2010/2011 e 2011/2012, a Copersucar espera traçar 

ações para os próximos anos e prosseguir com ini-

ciativas que acrescentem conhecimento e percep-

ção prática sobre esse tema relevante. 

 

Gestão da biodiversidade
[EN12 U, EN14 U]

Um dos principais impactos do setor são as queima-

das, que acontecem na etapa agrícola, na coleta de 

cana-de-açúcar, e prejudicam a flora e a fauna na-

tivas que compõem o hábitat. O Protocolo Agroam-

biental do Setor Sucroenergético estabelece a eli-

minação gradual desse método e a adoção de 

práticas mais responsáveis ligadas à biodiversidade, 

como conservação do solo, proteção de nascentes 

de água e recuperação de matas ciliares. Das Uni-

dades Produtoras Sócias, 98% seguem o Protocolo, 

que gera o certificado Etanol Verde (renovado anu-

almente), e algumas já ultrapassam as exigências 

dessa convenção no que se refere à redução da 

queimada. 

O Grupo Batatais deu início a projetos de readequa-

ção ambiental em suas áreas agrícolas. Desenvolvi-

dos em parceria com a Escola Superior de Agricul-

tura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São 

Paulo (USP), os programas  buscam conservar, res-
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taurar e fazer o correto manejo de formações na-

turais nas APPs, em áreas degradadas e de inte-

resse ambiental. Avaliações in loco são realizadas 

para monitorar a biodiversidade. Dentro desse 

programa, a Usina Batatais mapeou 1.105 hectares 

em suas 280 propriedades agrícolas. Após o ma-

peamento foi estabelecido um cronograma de 11 

anos, no qual se procede anualmente à recupera-

ção de 112 hectares e ao plantio de 200 mil mudas. 

As ações foram iniciadas na safra 2007/2008 e 

estão no seu sexto ano.

Na Usina Lins, foram mapeados 1.414 hectares em 

194 propriedades agrícolas. Seu cronograma de 

recuperação é de 10 anos (120 ha/ano, com o plan-

tio de 200 mil mudas). Essas ações foram iniciadas 

na safra 2009/2010.

A área agrícola da Usina Santa Adélia – Jaboticabal 

não possui áreas protegidas ou com alto índice de 

biodiversidade. Mesmo assim, os impactos relacio-

nados a processos erosivos devido às renovações 

de canavial, com reflexo no meio aquático, são mi-

nimizados pela adoção de práticas como constru-

ção de terraços, manutenção de cobertura vegetal 

com palha da cana e rotação de culturas. Na safra 

2011/2012, foram plantadas 4.260 mudas e moni-

toradas outras 7.445 que estão restaurando parte 

das áreas de mata ciliar. Para as áreas de fornece-

dores de cana, há um programa de fomento à im-

plementação e recuperação de áreas protegidas 

por meio do Guia de Referência Ambiental, publi-

cação que procura introduzir práticas para uma 

produção sustentável.

Áreas de Proteção Permanente
[EN13 U]

Na safra 2010/2011, as 32 Unidades Sócias registra-

ram 42.341 hectares de terras em APPs. Desse total, 

15.678 hectares já haviam sido restauradas e outros 

11.543 hectares entrarão em processo de restaura-

ção conforme programado; o restante é área já pre-

servada ou que passará por regeneração natural. 

Na safra 2011/2012, 35 usinas somaram 43.548 hec-

tares de APPs, dos quais cerca de 10.271 ha foram 

restaurados e 8.636 ha aguardam recuperação.

As usinas tiveram as medidas de restauração e seus 

resultados aprovados por especialistas externos e 

órgãos como a Companhia de Tecnologia de Sane-

amento Ambiental (Cetesb), Laboratório de Ecologia 

e Restauração Florestal (Lerf/Esalq) e secretarias 

de Meio Ambiente. Elas também se basearam em 

programas como o Projeto Etanol Verde e o Progra-

ma Protocolo Verde. 

A Usina Santo Antônio realizou uma parceria com 

a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) para diagnosticar as áreas plantadas. 

A Usina São José da Estiva possui um viveiro que 

produz 40 mil mudas anualmente, as quais são 

utilizadas para suprir as demandas de recupera-

ção de APPs, nascentes, áreas verdes e doações 

para entidades. Em 2011 a usina adotou 10 nas-

centes no município de Novo Horizonte, seguindo 

diretrizes da Secretaria Estadual do Meio Ambien-

te, e está recuperando a flora no entorno desses 

mananciais. Além disso, adotou áreas verdes den-

tro do município e realiza o plantio e monitora-

mento das árvores. Seis usinas – Batatais, Lins, 

Pedra, Ibirá, Ipê, Buriti – relataram a parceria com 

o Lerf/Esalq, responsável pelo Projeto de Adequa-

ção Ambiental, que tem como principal objetivo 

restaurar as APPs.

As áreas localizadas em APPs nas Unidades Sócias 

abrangem terras próprias das usinas e também ar-

rendadas. Há poucos casos que englobam terras 

dos fornecedores de cana-de-açúcar. Contudo, ain-

da há casos de usinas que não realizam a gestão 

das APPs arrendadas, mas apenas orientam os pro-

prietários sobre as leis ambientais e não realizam 

auditorias quanto às exigências da legislação.  



Temas materiais para os stakeholders

87Copersucar S.A.

Como exemplo de gestão integrada da cadeia de 

valor, a Usina Cerradão, em Frutal (MG), desenvolve 

o Programa Nativos do Cerrado, que pretende re-

florestar 93 hectares de APPs e de reserva legal de 

propriedade dos acionistas das usinas e de forne-

cedores de cana.  

A Usina Iacanga iniciou em 2011/2012 a implanta-

ção de três corredores ecológicos em áreas de 

seus fornecedores de cana. Para delimitar os ta-

manhos das áreas dos corredores ecológicos e das 

áreas de conexão, foram usadas técnicas do Siste-

ma de Informação Geográfica (SIG); posteriormen-

te calculou-se o número de mudas a serem plan-

tadas, com base nas técnicas de nucleação e de 

regeneração natural. Os processos de plantio, mo-

nitoramento e manutenção das áreas recuperadas 

são de responsabilidade da usina, por meio de sua 

equipe técnica. A efetivação desse projeto foi pos-

sível graças ao engajamento da usina com seus 

fornecedores de cana, que autorizaram as ações 

de recuperação em suas propriedades. Os três cor-

redores formam uma área de 12 hectares que re-

ceberá o plantio de aproximadamente 7 mil mudas. 

O processo de recuperação teve início em 2012 e 

deve ser concluído em 2014.

Manejo florestal em Usina Sócia
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Os dados relativos às áreas de APP existentes e a 

recuperar podem ser auditados pela Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado. Esse órgão recebe anual-

mente o Plano de Ação do Protocolo Agroambiental, 

no qual é registrado o acompanhamento das ações 

de recuperação e reflorestamento de mata ciliar.  

    

Outros impactos [EN12 U]
As atividades agrícolas também podem gerar 

danos ao solo e à água, como os processos ero-

sivos de compactação do solo e os assoreamen-

tos nos corpos d´água. As maneiras encontradas 

pelas usinas para minimizar os impactos causa-

dos à água são as construções de curvas de ní-

vel, bacias de contenção, recuperação de matas 

ciliares e reflorestamento de margens de cursos 

d´água. Já para proteger o solo são realizadas 

práticas como a aplicação da própria palha da 

cana-de-açúcar para a cobertura do solo e a ro-

tação de culturas. 

O tráfego de veículos pesados para o transporte da 

cana-de-açúcar em locais onde transitam animais 

silvestres é outro problema relacionado à biodiver-

sidade. Há registros de atropelamento de animais 

de espécies típicas das regiões das usinas.  Para 

mitigar o impacto, algumas Usinas Sócias da Coper-

sucar já desenvolvem projetos de educação ambien-

tal voltados a motoristas e operadores de máquinas, 

nos quais são abordados os cuidados que os profis-

sionais devem tomar para preservar a fauna e a 

flora. A Usina São Manoel criou a campanha ‘Não 

Pise em Mim’, na qual os colaboradores são cons-

cientizados e treinados a não passar com máquinas 

e/ou veículos sobre a plantação de cana-de-açúcar 

e a garantir que apenas as máquinas que executa-

rão os serviços adentrarão os talhões. Essa inicia-

tiva reduz a compactação do solo e o abalo das 

soqueiras, garantindo maior produtividade e longe-

vidade ao canavial.

 

Gestão dos recursos

A gestão do uso da água nos processos de indus-

trialização do açúcar e etanol é um tema relevante 

e material para a Copersucar. Em novembro de 2011, 

Rotação de culturas

A rotação de culturas serve para conservar o solo e é praticada a cada ciclo de plantio, que conside-
ra em média cinco colheitas e ocorre em áreas de renovação da cana. Isso proporciona ao produtor 
vantagens agronômicas, econômicas e sociais, tais como: economia na reforma do canavial; conser-
vação do solo, devido à manutenção da cobertura; controle de plantas daninhas; combate indireto a 
pragas; aumento da produtividade da cana; produção de alimentos.

Algumas Unidades Sócias cedem a área a terceiros, que fazem o cultivo de outras culturas no perío-
do. Há também usinas que plantam e comercializam esses produtos posteriormente.

Numa prática acompanhada pela Copersucar, na safra 2010/2011, 12.568 hectares foram disponibili-
zados para a rotação de culturas. Grande parte do total (10.968 hectares) foi usada para a plantação 
de amendoim, soja e milho. O restante serviu para o cultivo da leguminosa crotalária, utilizada na 
adubação verde. Já na safra 2011/2012, a rotação de culturas ocupou 29.059 hectares, utilizados para 
o cultivo de soja, milho e amendoim. A Usina Santa Maria plantou soja em 550 hectares nas duas 
últimas safras. Na Usina Cerradão, 2 mil hectares foram utilizados para plantar amendoim e soja, e a 
produção foi vendida para unidades beneficiadoras.
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no workshop promovido pela Companhia com re-

presentantes das Unidades Sócias, foram abordados 

temas como leis ambientais, principais pontos crí-

ticos, formas de intervenção e melhores práticas 

para evitar a perda de água e elevar o índice de 

reaproveitamento. 

Com relação à captação de água, as Usinas Sócias 

respondentes na safra 2010/2011 relataram o moni-

toramento de captação de água. Todas possuíam 

outorga autorizada pelos órgãos de regulação am-

biental para a retirada de água em rios, córregos e 

ribeirões e não registravam impactos significativos 

nas fontes. Na safra seguinte, todas estavam dentro 

dos limites. 

Quanto à localização das fontes de captação, 20 usi-

nas encontram-se a mais de 10 quilômetros de distân-

cia das unidades de conservação do entorno, e foram 

contabilizadas 63 fontes de captação. [EN9 U] 

Nem todas as usinas utilizam hidrômetros para a 

medição da quantidade de água captada. Algumas 

adotam procedimentos estimativos para monitora-

mento, enquanto se preparam para o controle por 

processos mais precisos.

Com alguns exemplos já avançados de gestão sus-

tentável dos recursos hídricos, a Copersucar regis-

trou, nesse período, seis Unidades Sócias dotadas 

de circuito fechado de água. É o caso da Usina 

Santa Maria, que possui circuito fechado de água 

para os seus processos de fabricação de açúcar 

e monitora diariamente o volume de água capta-

do de fontes superficiais. A Usina Santa Lúcia 

possui balanço hídrico e circuito de água fechado, 

com consumo médio no período do relatório de 

0,85 m3/TC. Conforme dados do Programa Etanol 

Verde, da Secretaria do Meio Ambiente de São 

Paulo, a média do consumo de água é de 1,45 m3/

TC entre as usinas signatárias do Protocolo Agro-

ambiental.  [EN9 U]

Nenhuma das unidades coleta diretamente água de 

efluente tratado de outras empresas. [EN8 U]

Com foco na redução da captação/consumo de 

água, a Usina São Manoel utiliza mecanismos con-

solidados, tais como circuitos fechados de resfria-

mento de água (torres), eliminação do uso de 

água na lavagem da cana, regeneradores de calor 

na área de tratamento de caldo e emprego de 

condensados parcialmente resfriados, comple-

mentando essas práticas com o reúso do líquido 

obtido através do tratamento de águas residuais 

pelo sistema anaeróbio. O consumo de água na 

Usina São Manoel, nas duas últimas safras, foi de 

0,86 m3/TC. No final da safra 2009/2010, a Usina 

Santa Maria fechou o circuito de água da fábrica 

de açúcar, e nas últimas duas safras registrou 

uma redução de 50% na captação de água. O 

mesmo trabalho será desenvolvido para a fábrica 

de etanol. [EN8 U]

Devido ao fechamento dos circuitos industriais, 

considerando os dados das 35 usinas responden-

tes, o volume médio de água reutilizada em rela-

ção ao volume de água captada é de 81%, o que 

significa redução dos impactos. Em média, o vo-

lume de água que deixa de ser captada é quase 

cinco vezes maior que o volume consumido de 

fato. Na Usina Monções, por exemplo, que possui 

balanço hídrico, o reaproveitamento da água é de 

90%. [EN10 U]

Fonte Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Concessionária 393.607 281.262

Pluvial 15.203 15.000

Subterrânea 7.669.530 18.155.958

Superficial 134.856.364 134.473.657

Total 142.934.704 152.925.877

Captação de água por fonte (m3) [EN8 U]
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Desde a safra 2008/2009 a Usina São José da 

Estiva utiliza o sistema de limpeza a seco da cana 

moída, substituindo o uso da água. Ventiladores 

próximos à esteira de recebimento de cana sepa-

ram a cana da palha, direcionada para a queima na 

caldeira; a terra lavada gera o efluente que passa 

por um sistema fechado de água, reduzindo ex-

pressivamente o consumo do líquido. De acordo 

com o balanço hídrico da usina, para lavar cerca 

de 630 toneladas de cana era necessário captar 

50 m3 por hora. Com a limpeza de cana a seco, a 

captação atual é de 10 m3 por hora, uma redução 

de 80%. Outra vantagem foi a redução em 40% 

da geração de águas residuais. Desde 1995 a usina 

possui todos os circuitos fechados de água e a cap-

tação de água superficial caiu 90%. A prática de 

limpeza a seco da  São José da Estiva foi divulga-

da como caso de sucesso na Cetesb na relação de 

medidas de produção mais limpa e consumo sus-

tentável, em outubro de 2011.  

Gestão eficiente 

Na safra 2010/2011, 23.117m3 de água, oriundos de 

concessionária, foram consumidos pelo Terminal 

Açucareiro Copersucar (TAC). O terminal possui 

metas anuais que visam à redução do consumo de 

água e da geração de efluentes. Para água, estabe-

leceu-se que o consumo máximo de todos os pro-

cessos do terminal não deve ultrapassar 5,19 litros 

por tonelada de açúcar embarcado (ou redução de 

2% a cada safra). Na safra 2010/2011, o resultado 

foi obtido, com 5,03% de queda. Na safra seguinte, 

foram consumidos 19.441 m3, ou seja, uma diminui-

ção de 16%. Tanto o TAC como o escritório da Co-

persucar não coletam água de chuva e utilizam 

somente água já tratada de empresas de abasteci-

mento. [EN8 C] 

Na sede da Copersucar, o consumo total de água, for-

necida por concessionária, foi de 4.171 m3 na safra 

2010/2011 e de 3.500 m3 no período seguinte. [EN8 C] 

Quanto à geração de efluentes, a meta no TAC foi 

não exceder 0,09 litro de efluentes por tonelada de 

açúcar embarcada. Em 2010/2011, o resultado alcan-

çado foi bem inferior ao máximo previsto: apenas 

0,02 litro de efluente por tonelada, valor mantido 

no período seguinte. Os bons índices foram obtidos 

graças ao aumento do número de limpezas a seco 

nas áreas do terminal e a um planejamento mais 

eficaz junto às equipes que realizam essa atividade. 

Também contribuíram para o bom desempenho as 

palestras e os diálogos diários que conscientizam 

os colaboradores sobre a necessidade de reduzir o 

consumo de água.

Da água utilizada pelo escritório da Copersucar, 

100% recebe tratamento convencional para esgo-

to doméstico feito pela companhia de abasteci-

mento. Esse efluente não é utilizado por outra 

organização e segue diretamente para tratamento. 

Na safra 2010/2011, o total de efluentes gerados foi 

de 4.171m3 e, na safra posterior, o volume foi de 

3.255m3. No escritório, os banheiros possuem vál-

vulas e reservatórios de controle de fluxo, o que 

reduz e padroniza o volume de água utilizada. 

[EN21 C]

Total de água reciclada/reutilizada (m3) [EN10 U]

Tipo de água Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Água requerida no processo produtivo 840.554.502 1.263.082.487

Água nova (captada) que entra no processo industrial 140.027.326 134.605.048

Total de água reutilizada 698.528.855 1.014.514.952

Porcentagem de água reciclada/ reutilizada 83% 80%
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Durante a safra 2010/2011, o TAC gerou dois tipos 

de efluentes. O mais significativo deles é o prove-

niente da lavagem de armazéns e pátios, que gerou 

84m3 na safra 2010/2011 e 60m3 na safra 2011/2012. 

Eles foram destinados para tratamento à Estação 

Elevatória de Esgotos do Piqueri, da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sa-

besp). O restante, proveniente de sanitários, vesti-

ários, refeitórios e uso comum, foi encaminhado à 

rede de esgoto da Codesp. [EN21 C]

Consumo de materiais

Na safra 2010/2011, 540 unidades de pilhas e ba-

terias, 116 unidades de cartuchos de tinta e 550 

litros de óleo lubrificante foram consumidos pelo 

escritório da sede da Copersucar. No TAC, foi re-

gistrado o consumo de 473 unidades de pilhas e 

720 litros de óleo. Tanto no escritório como no 

TAC, os resíduos são dispostos em conformidade 

com as normas oficiais. [EN1 C]

O escritório da sede estabeleceu em 2% a meta de 

reduzir a quantidade adquirida de papel sulfite e 

tinta para as impressoras. O consumo de tinta caiu 

20%. No caso do papel sulfite, porém, o objetivo 

não foi alcançado. Diversos fatores contribuíram 

para isso, como o aumento no volume de negócios, 

com maior geração de documentação impressa; a 

implantação de novos projetos com utilização in-

tensiva de documentos; a presença de consultorias 

externas e o incremento do volume de relatórios 

decorrentes de novos procedimentos. Porém, o 

compromisso de redução continua para o próximo 

período, com a adoção de ações de engajamento e 

monitoramento.  A quantificação dos materiais es-

tabelecidos no compromisso de redução tem base 

na quantidade adquirida para reposição do estoque, 

obtida através dos lançamentos no SAP, plataforma 

de software para gestão de negócios.

Materiais usados por fonte e quantidade [EN1 C] 

                 2010/20011         2011/2012

Fonte Material unidade escritório TAC escritório TAC

Renovável
Papel sulfite tonelada 7,8 5,1 8,9 3,1

Papel kraft tonelada 0,1 8,6 0,0 5,2

Não renovável

Plástico tonelada 3,6 6,6 3,4 4,2

Graxa tonelada 0,0 0,6 0,0 1,1

Óleo lubrificante litros 550 720 550 1000

Pilhas e baterias unidade 540 473 680 272

Cartuchos de tinta unidade 116 - 93 -
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5.7. Direitos humanos e
cadeia de valor

Contexto do Setor

Práticas de trabalho precárias ou condições forçadas 

ou análogas à escravidão são temas críticos e que 

vêm sendo trabalhados pelo setor de forma sistemá-

tica e cada vez mais expressiva. Uma das primeiras 

iniciativas foi o Pacto Nacional de Erradicação do 

Trabalho Escravo, criado em 2003 pelo Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Orga-

nização Mundial do Trabalho (OIT), Instituto Obser-

vatório Social e pela ONG Repórter Brasil. Outra é o 

Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Tra-

balho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescen-

te, criado em 2004 sob coordenação do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE).

Específico para o setor sucroenergético, destaca-

-se o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 

Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, criado 

em 2009 com base numa negociação tripartite que 

envolveu o governo federal, empresários e traba-

lhadores. O objetivo desse compromisso é disse-

minar boas práticas. 

De acordo com dados da Secretaria de Inspeção 

do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego 

(SIT) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), de 

2003 a 2010, mais de 10 mil trabalhadores foram 

afastados de atividades consideradas forçadas em 

lavouras de cana-de-açúcar de todo o país. O nú-

mero representa 29% do total de pessoas resga-

tadas nessas condições.

Papel de indutora

Como comercializadora e distribuidora de açúcar e 

etanol, a Copersucar não possui operações consi-

deradas de alto risco de violação dos direitos hu-

manos. No escritório da Copersucar em São Paulo 

e no Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), locali-

zado no Porto de Santos (SP), as atividades desem-

penhadas pelos profissionais seguem todas as leis 

trabalhistas brasileiras e não foi identificado ne-

nhum caso de trabalho infantil, forçado ou análogo 

ao escravo no período 2010/2011 e 2011/2012. Tam-

bém não há risco quanto ao direito de exercer a li-

berdade de associação. A empresa apoia a liberda-

de de associação e seus funcionários são 

representados por entidades de classes, como o 

Sindogeesp, no caso do TAC, e o SECSP, no caso da 

Copersucar. Os acordos coletivos encontram-se vi-

gentes tanto no escritório da sede quanto no TAC.  

[HR5 C, HR6 C, HR7 C] 

Para evitar casos de violação aos direitos huma-

nos, todos os trabalhadores são contratados se-

gundo o regime da CLT e a contratação de mão de 

obra infantil é inadmissível. A contratação de pro-

fissionais terceirizados também obedece a cláusu-

las referentes a esse tema. Na safra 2010/2011, 

57% dos funcionários do escritório da Copersucar 

(115 pessoas) e 13% do TAC (42) foram treinados 

em políticas e procedimentos que abordaram di-

reitos humanos. Foram realizadas ao todo 471 ho-

ras de treinamento, uma média de três horas por 

funcionário. Na safra seguinte, 100% dos colabo-

radores do escritório e do TAC passaram por esses 

treinamentos, em um total de 595 horas para o 

escritório e 945 horas para o público interno do 

TAC. [HR3 C, HR6 C, HR7 C]

A conduta ética também pauta o relacionamento 

da empresa com o público interno. No período do 

relatório não houve conhecimento de casos de dis-

criminação, tanto no escritório como no TAC. O ca-

nal de comunicação não recebeu registros formais 

de ocorrências. [HR4 C] 

A Copersucar reconhece seu papel de indutora dos 

princípios de responsabilidade social. Embora as 

usinas tenham autonomia na gestão de seus negó-
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cios e na escolha de fornecedores de cana-de-açú-

car, a Companhia busca acompanhar o atendimento 

a legislações e boas práticas, como forma de garan-

tir a procedência dos produtos que comercializa. 

Seu Código de Conduta Empresarial inclui um item 

específico que explicita a intolerância da empresa 

quanto ao trabalho infantil, escravo ou forçado nas 

duas safras [HR6C, HR7C]. Dos contratos com for-

necedores, assinados pela Copersucar S.A., 95% 

também possuem cláusulas referentes a direitos 

humanos. Não existe um processo formal para ve-

rificação do atendimento às cláusulas. Na ocorrên-

cia de algum fato que desrespeite os requisitos do 

contrato, acontecerá a interrupção do serviço. Não 

houve, no período, conhecimento do descumpri-

mento ao contrato. [HR1 C] 

Principais desafios

Um dos pontos críticos do setor quanto à violação 

dos direitos humanos é a contratação de migrantes 

para a colheita da cana, que pode ocorrer infor-

malmente e possibilitar situações de trabalho for-

çado. [HR7 U]

No Estado de São Paulo, 41 das 42 Usinas Sócias 

são signatárias do Protocolo Ambiental do Setor 

Sucroenergético Paulista, acordo voluntário firma-

do entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

a Secretaria de Estado da Agricultura e a União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA). A mecaniza-

ção prevista no Protocolo Agroambiental acaba 

incentivando fortemente a queda das violações aos 

Treinamento para operação de máquina agrícola em Usina Sócia
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direitos humanos nas plantações de cana pela re-

dução do número de pessoas necessário para a co-

lheita de cana. [HR6 U, HR7 U]

No fornecimento de cana, os riscos de ocorrência 

de trabalho análogo ao escravo e de trabalho in-

fantil aumentam em casos de fornecimento de 

cana por terceiros, por causa da dificuldade de 

monitoramento da cadeia. Para evitá-los, na safra 

2010/2011, 16 Usinas Sócias incluíram essas cláu-

sulas nos contratos de fornecimento sob a pena 

de rescisão quando não cumpridas. Doze Unidades 

Sócias, apesar de não terem essas cláusulas em 

contrato, avaliaram de outras maneiras as condi-

ções de trabalho em seus fornecedores. Na safra 

2011/2012, das 38 usinas respondentes, 16 pos-

suem contratos, 19 ainda não possuem, mas ava-

liaram seus fornecedores de outras maneiras, 

como auditorias internas. A exemplo da Usina 

Jacarezinho, 100% dos contratos com fornecedo-

res de cana possuem cláusulas específicas refe-

rentes a direitos humanos.  Não há registros des-

se tipo de violação no período do relatório.  Usinas 

como a de Quatá, em que a cana moída fornecida 

é 100% de propriedade da unidade, não possuem 

esse tipo de contrato. [HR2 U]

No plantio e corte de cana, na safra 2010/2011, sete 

Usinas Sócias possuíam cláusulas referentes a di-

reitos humanos em seus contratos e oito não pos-

suíam; 12 realizam esse serviço com mão de obra 

própria e, portanto, não trabalham com contratos. 

Funcionários de Usina Sócia em sala de aula
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Na safra 2011/2012, 16 possuem mão de obra própria 

para essas atividades, 15 não adotam e sete têm 

100% de seus contratos com cláusulas sobre direi-

tos humanos. São elas: Batatais, Lins, Pedra, Buriti, 

Ibirá, Ipê e Umoe – Sandovalina. [HR2 U]

Na Usina São Luiz S.A., foi criado um sistema de 

autoavaliação no qual os próprios fornecedores ve-

rificam se estão atendendo às cláusulas. Os contra-

tos de compra de cana incluem cláusula sobre as-

pectos de saúde e segurança ocupacional, trabalho 

infantil e análogo à escravidão.

Nas usinas da Zilor foi estabelecido o Compromisso 

de Conduta Socioambiental, com o propósito de 

mitigar o risco de trabalho forçado e trabalho infan-

til na cadeia de fornecimento. [HR6 U, HR7 U]

Das demais Unidades Sócias, 16 possuem cláusulas 

referentes a trabalho infantil e forçado. As usinas 

Pioneiros, VO – Catanduva, VO – José Bonifácio, VO 

– Itapira e VO – Monções optam pela não terceiriza-

ção do corte manual de cana a fim de prevenir a 

ocorrência de trabalho infantil e forçado.  A Usina 

Pioneiros e as quatro unidades do Grupo Pedra par-

ticipam do programa Empresa Amiga da Criança, 

da Fundação Abrinq, que determina a não explora-

ção de mão de obra infantil. [HR6 U, HR7 U]

As Unidades Sócias garantem o direito à liberdade 

de associação e à negociação coletiva a seus cola-

boradores. Para assegurá-lo, as usinas mantêm um 

diálogo direto com as entidades e representantes 

sindicais em seu quadro de colaboradores, divulgam 

informativos dos sindicatos em seus murais e ela-

boram relatórios específicos, emitidos na folha de 

pagamento. As unidades participam apenas de ne-

gociações coletivas relacionadas diretamente à sua 

atividade de negócio e de categorias nas quais seus 

colaboradores são associados. Todos os funcioná-

rios são representados por sindicatos de classe. 

[HR5 U]

Das 48 Unidades Produtoras Sócias, 52% são sig-

natárias do Compromisso Nacional para Aperfei-

çoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. 

A Copersucar valoriza a iniciativa de suas Unida-

des Produtoras de se tornarem signatárias do 

Compromisso.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) registra 17 

áreas indígenas em São Paulo, 21 no Paraná e seis 

em Minas Gerais. Nenhuma delas está localizada 

nos municípios em que as Unidades Produtoras Só-

cias operam. [HR9 U]

Contratos e acompanhamento 

Na Copersucar, 95% dos contratos com fornecedo-

res, considerados significativos por causa do esco-

po dos serviços, dos prazos e dos valores, possuíam 

cláusulas sobre direitos humanos que estão incluí-

das nas Cláusulas Gerais Copersucar (CGC). O for-

necedor que não aceitar os termos corre o risco de 

não ser mais um parceiro comercial da empresa. No 

período coberto por este relatório, nenhum forne-

cedor teve seu contrato recusado por não atender 

aos padrões. [HR2 C] 

Embora a Copersucar não realize auditorias para 

verificar o cumprimento das cláusulas, mantém um 

relacionamento próximo e de confiança e busca 

manter os valores e princípios alinhados com o for-

necedor. Com as Unidades Produtoras Sócias, usi-

nas originadas e prestadores de serviço de logística, 

a atenção é ainda maior e inclui a divulgação e o 

compromisso formal com o Código de Conduta Em-

O Código de Conduta Empresarial afirma que:

A Copersucar não tolera o uso de trabalho in-
fantil ilegal, de trabalho escravo ou forçado, em 
toda a cadeia de negócio e busca, nos seus re-
lacionamentos, empresas que compartilhem 
esse valor. 
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presarial. No caso das Unidades Sócias, especifica-

mente, também são reportados periodicamente 

indicadores de desempenho socioambiental. 

Respeito às pessoas

Crescer junto

A gestão de recursos humanos é um dos

focos da agenda da empresa para garantir 

o desenvolvimento sustentável

A Copersucar tem aumentado o foco no tema ges-

tão de pessoas, presente na pauta de sua alta dire-

ção. Na safra 2010/2011, a empresa implementou um 

Comitê de Desenvolvimento, que discute aspectos 

da organização da empresa e das equipes sob a 

perspectiva de um planejamento sucessório. 

Por seu perfil de grande comercializadora, a Coper-

sucar mantém um quadro restrito de funcionários, 

focado nas atividades de comercialização e gestão 

logística. Por isso, preza pelo alto nível de qualifica-

ção de seus profissionais e investe sistematicamen-

te no aprimoramento de competências, para atua-

ção nacional e internacional.

A Companhia encerrou a safra 2010/2011 com 503 

colaboradores, dos quais 201 desempenhavam fun-

ções na sede, em São Paulo, e 302 estavam no Ter-

minal Açucareiro Copersucar (TAC), em Santos. Na 

safra 2011/2012, o número de funcionários corres-

pondeu a 517, dos quais 193 no escritório central e 

324 no TAC. Todos os colaboradores da Copersucar 

e do TAC possuem contrato por prazo indetermina-

do, vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) e a acordos de negociação coletiva. Em ambas 

as operações, não há variação sazonal de colabora-

dores. A adoção de contratos temporários acontece 

apenas para substituição de funcionários em férias 

ou licenciados por até 90 dias e em decorrência de 

aumento extraordinário do volume de trabalho. Caso 

haja mudanças operacionais importantes, todos os 

funcionários são notificados em um prazo médio de 

quatro semanas, mesmo que isso não seja previsto 

em acordo coletivo. [LA1 C, LA4 C, LA5 C] 

Os funcionários dos outros terminais não são con-

tabilizados por serem terceirizados. As políticas de 

recursos humanos não se aplicam a esse público, 

mas a empresa exige, por meio dos contratos de 

prestação de serviços, que eles sejam capacitados 

para exercer as atividades pertinentes e que te-

nham acesso a informações necessárias sobre a 

Companhia, a fim de estar alinhados às demandas 

do negócio.  

Quanto à rotatividade de funcionários, o escritório 

apresentou uma taxa de 1,43%, na safra 2010/2011, 

com 24 desligamentos e 42 admissões. No TAC, a 

taxa foi de 2%, com 66 desligamentos e 88 admis-

sões. Na safra seguinte, a taxa de rotatividade no 

escritório foi de 1,46%, com 39 desligamentos e 33 

admissões; no TAC foi de 1,43%, com 60 desliga-

mentos e 56 admissões (veja outras informações 

nas tabelas a seguir). [LA2 C]

Gênero Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Masculino 1,3% 1,4%

Feminino 1,7% 1,6%

Taxa de rotatividade por gênero no 
escritório [LA2 C]

Gênero Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Masculino 2,0% 1,3%

Feminino 1,0% 2,3%

Taxa de rotatividade por gênero no TAC  
[LA2 C]
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Durante a safra 2010/2011, havia nas Usinas Sócias 

51.290 trabalhadores, todos em regime de CLT. Des-

se total, 51.244 trabalharam em período integral e 

46 em regime de meio período; havia também 3.559 

trabalhadores temporários. Na safra seguinte, o nú-

mero total de colaboradores das usinas passou a 

ser de 56.708, todos em regime de CLT. Eram 

56.658 colaboradores em período integral, 50 fun-

cionários em regime de meio período e 5.697 tem-

porários. Todos os funcionários são abrangidos por 

acordo de negociação coletiva, tanto na área agrí-

cola como na industrial. A maior parte das usinas 

adota a prática de contratar colaboradores que re-

sidem no mesmo município, e aproximadamente 

50% delas apresentam uma variação sazonal de 

emprego entre a safra e a entressafra. A Usina 

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

Faixa etária
número absoluto % por faixa etária

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012 Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Menos de 30 anos 6 10 16% 17%

entre 30 e 50 anos 16 21 14% 13%

Mais de 50 anos 2 8 5% 21%

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

Faixa etária
número absoluto % por faixa etária

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012 Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Menos de 30 anos 30 19 32% 18%

entre 30 e 50 anos 33 40 14% 20%

Mais de 50 anos 3 1 15% 5%

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

Gênero

número absoluto

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Mulheres homens Mulheres homens

Copersucar 12 12 12 27

TAC 1 65 0 60

Total 13 77 12 87

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

Região
número absoluto % por região

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012 Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

São paulo 24 39 13,0% 20,0%

Santos (TAC) 66 60 20,4% 18,5%
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Santa Adélia Jaboticabal, por exemplo, registrou 

2.209 colaboradores no período da safra 2010/2011 

e 1.165 na entressafra. [LA1 U, LA4 U]

Diversidade

A Copersucar busca valorizar a diversidade no am-

biente de trabalho. Esse preceito é abordado no 

Código de Conduta Empresarial, com ênfase à igual-

dade de oportunidades e à não discriminação de 

nenhum colaborador com base em raça, cor, idade, 

sexo ou religião. Ainda que o quadro geral de fun-

cionários mantenha a predominância de homens 

em todos os níveis e categorias, a Companhia deu 

continuidade ao que foi evidenciado na safra 

2009/2010 e segue ampliando a contratação de 

mulheres para diferentes funções, inclusive em pos-

tos de liderança. Como destaque da política de não 

discriminação, na empresa não há diferenciação no 

salário pago a homens e mulheres com funções 

iguais, em todos os cargos. [LA14 C]

Na safra 2010/2011, havia 68 mulheres e 133 homens 

contratados no escritório da Copersucar em São Pau-

lo e 8 mulheres e 294 homens contratados no TAC. 

Na safra seguinte, o número de mulheres no escritório 

subiu para 71 e o de homens desceu para 122; no TAC 

os efetivos subiram para 10 mulheres e 314 homens. 

A empresa já atendeu totalmente ao requisito legal 

de empregar profissionais com deficiência, preen-

chendo as cotas destinadas a eles.

Diversidade e portadores de deficiência [LA13 C]

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

negros Deficientes negros Deficientes

Copersucar – sede 4 2 4 4

TAC 27 4 24 10

Operadora de máquina agrícola em Usina Sócia
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Composição de funcionários por gênero [LA13 C]

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

homens Mulheres Total homens Mulheres Total

Copersucar - sede 66% 34% 100% 63% 37% 100%

TAC 97,5% 2,5% 100% 97% 3% 100%

Funcionários por gênero e faixa etária na Copersucar – sede [LA13 C]

Safra 2010/2011

Faixa etária Mulheres homens Total

Menores de 30 13 26 39

entre 30 e 50 46 76 122

Maiores de 50 9 31 40

Total 68 133 201

Safra 2011/2012

Faixa etária Mulheres homens Total

Menores de 30 13 16 29

Entre 30 e 50 46 74 120

Maiores de 50 12 32 44

Total 71 122 193

Funcionários por gênero e faixa etária no TAC [LA13 C]

Safra 2010/2011

Faixa etária Mulheres homens Total

Menores de 30 1 93 94

Entre 30 e 50 6 179 185

Maiores de 50 1 22 23

Total 8 294 302

Safra 2011/2012

Faixa etária Mulheres homens Total

Menores de 30 1 87 88

Entre 30 e 50 8 203 211

Maiores de 50 1 24 25

Total 10 314 324
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Salários e benefícios

A Copersucar busca oferecer aos seus profissio-

nais remunerações compatíveis com as pratica-

das pelo mercado e de acordo, também, com as 

especificidades regionais dos municípios de São 

Paulo e de Santos, onde opera. Na safra 

2010/2011, o menor salário pago pela Copersucar 

para os funcionários da sede e do TAC foi de 

R$ 1.022,30, 87,6% acima do salário mínimo na-

cional vigente no período (R$ 545,00). Já na 

safra 2011/2012, foi  75,5% superior, com o me-

nor salário pago de R$ 1.090,00 diante de um 

mínimo nacional de R$ 622,00. [EC5 C]

Nas Unidades Produtoras Sócias, na safra 

2010/2011, a média da proporção entre o salário 

mais baixo pago pela usina, em comparação com 

o salário mínimo nacional de R$ 545,00,  foi de 

113%. Já para as usinas que utilizaram o salário 

mínimo paulista, a proporção foi de 109%. Na safra 

seguinte, todas consideraram o salário mínimo na-

cional, de R$ 622,00 (janeiro de 2011). O salário 

mais baixo pago foi de R$ 676,00, correspondente 

a 108,7% da referência. [EC5 U]

Para os funcionários do escritório central e do TAC, 

a Copersucar oferece como benefícios vale-refeição, 

plano de previdência privada, seguro de vida, plano 

de saúde, assistência odontológica, reembolso para 

despesas com farmácia, cobertura para incapacida-

de e invalidez, além de licença-maternidade e licen-

ça-paternidade, como previsto em lei. Os profissio-

nais temporários, por sua vez, têm direito ao 

seguro de vida e à licença-maternidade e licença-

-paternidade. [LA3 C]

O plano de previdência privada é de adesão volun-

tária e as contribuições do colaborador e da Coper-

sucar têm o mesmo percentual, estipulado com 

base na idade do funcionário, variando de 1% a 4% 

conforme a faixa etária e opção do contratado. Caso 

seja demitido, o colaborador tem direito a 100% do 

valor depositado pela empresa. Se pedir demissão, 

o percentual recebido varia de acordo com o tempo 

de serviço: 25% para até 10 anos de empresa, 50% 

para um período entre 10 e 20 anos e 100% para 

mais de 20 anos.  [EC3 C]

Nas duas últimas safras, a única alteração da polí-

tica de benefícios foi a revisão do modelo de custeio 

do plano de saúde disponibilizado aos colaborado-

res do escritório em São Paulo. Com o regime de 

coparticipação, implementado em julho de 2011, os 

funcionários ficaram isentos da contribuição men-

sal, arcando com o desembolso proporcional apenas 

quando utilizam o plano.

Gestão de desempenho e remuneração 
variável

Na Copersucar, 100% dos funcionários contam 

com avaliação de desempenho.  Para aqueles 

que ocupam cargos de gestão, como diretores, 

gerentes e coordenadores, foi realizada a avalia-

ção 360º na safra 2010/2011, na qual os profis-

sionais, além de serem avaliados, também po-

dem analisar o desempenho de seus superiores, 

pares e subordinados. Os demais funcionários 

passam pelo Programa de Gestão de Desempe-

nho, implantado no período 2010/2011. Com uma 

ferramenta eletrônica totalmente implementada 

na safra 2011/2012, os gestores podem adminis-

trar a atuação de sua equipe de modo mais efi-

caz e planejar avanços futuros, de acordo com 

as estratégias definidas pela empresa. O progra-

ma permite que os funcionários recebam devo-

lutivas mais estruturadas sobre o seu desempe-

nho, e os planos de desenvolvimento individuais 

são mais bem elaborados. Já os funcionários que 

realizam funções operacionais no Terminal Açu-

careiro Copersucar (TAC) são avaliados segundo 

o Programa de Participação nos Resultados 

(PPR). [LA12 C]
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Outro avanço foi a revisão da descrição de com-

petências organizacionais e a atualização das 

formas de avaliação dos funcionários. Em 

2011/2012, a área de gestão de pessoas também 

realizou encontros para explicar com detalhes a 

avaliação e o desenvolvimento de competências 

na empresa.

O modelo de remuneração variável da Copersucar 

está alinhado ao Programa de Gestão de Desempe-

nho e faz parte do escopo de trabalho da área de 

Recursos Humanos. O plano atrela as metas gerais 

da empresa e os objetivos estabelecidos para cada 

área às metas individuais dos funcionários, defini-

das no Programa de Gestão de Desempenho. A re-

muneração variável também abrange indicadores 

relativos a metas de sustentabilidade, que intera-

gem com objetivos de outras áreas.

Desenvolvimento profissional

A Copersucar investe permanentemente na capaci-

tação e aprimoramento de competências. Na safra 

2010/2011, a segunda turma de trainees foi recruta-

da para atuação em diversas áreas da empresa. 

Novo processo de seleção foi iniciado no primeiro 

semestre de 2012 e os escolhidos começam a tra-

balhar no semestre seguinte. O índice de permanên-

cia é de 60%, e os trainees têm a oportunidade de 

conquistar posições importantes na empresa.  

A fim de aumentar a qualificação profissional de seus 

funcionários, a empresa subsidia cursos de extensão 

e de pós-graduação lato e stricto sensu, previstos no 

plano de desenvolvimento individual e alinhados às 

estratégias da Companhia. No final do período das 

duas últimas safras, 17 funcionários frequentavam 

Trainees da Copersucar na sede
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cursos de especialização com o incentivo da empre-

sa. A Copersucar também fornece auxílio financeiro 

para a realização de cursos de idiomas que contem-

plou 55 funcionários no mesmo período. Além disso, 

estão sendo desenvolvidas parcerias para assessoria 

aos profissionais em transição de carreira, recoloca-

ção e aposentadoria. [LA11 C]

Diante das metas de preparar os profissionais 

para novos desafios e de trabalhar habilidades de 

gestão, a Companhia concentrou-se nas últimas 

duas safras no desenvolvimento de lideranças, a 

exemplo do projeto Feedback 360 e dos progra-

mas de Assessment e Coaching. Também foram 

realizados programas de capacitação interna para 

o desenvolvimento de equipes, capacidades indi-

viduais e formação de operadores de empilhadei-

ra no TAC. Há, ainda, atividades complementares 

como o Ideias em Rede e Líderes em Rede. Na 

safra 2010/2011, a média de horas de treinamento 

por funcionário correspondeu a 52,2 horas nos 

cargos de gestão e 42,4 horas nas funções admi-

nistrativas. No período seguinte, a média de horas 

de treinamento correspondeu a 25,5 e 21,8, res-

pectivamente. O total de horas de treinamento foi 

de 4.063. [LA10 C]

Na safra 2011/2012, as horas de treinamento dos 

colaboradores do TAC e do escritório passaram a 

ser monitoradas por cargos. Analistas tiveram a 

média de 25 horas; auxiliares administrativos, 5,9 

horas; especialistas, 23 horas; diretores, 22,7 ho-

ras; gerentes, 22 horas; e líderes, 19 horas. O total 

de horas de treinamento foi de 4.424. [LA10 C]

Em relação às Unidades Produtoras Sócias, na 

safra 2010/2011, 7.007 funcionários de 25 usinas 

respondentes participaram de programas para 

formação e gestão de competências, por meio 

de cursos internos e externos ou bolsas de estu-

do. No total, foram investidos R$ 2 milhões em 

programas de desenvolvimento de colaborado-

res, com foco em liderança e capacitação para 

colheita mecanizada, melhoria da educação com 

incentivo aos cursos técnicos, ensino escolar, 

universitário e pós-graduação. Na safra seguinte, 

17.693 colaboradores foram beneficiados por 

programas de capacitação, com um investimen-

to de R$ 5.724.053,00. A Usina São Manoel, por 

exemplo, mantém programas que contemplam 

necessidades de formação, capacitação, recicla-

gem de pessoal e priorização da mobilidade inter-

na. Também participa de programas de recruta-

mento e requalificação profissional em parceria 

com a UNICA e o Senai, oferecendo cursos como 

o de mecânico de colhedora, eletricista e soldador, 

além de atuar em parceria com o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de São Manuel no  Programa 

de Alfabetização para os colaboradores do corte 

manual da cana-de-açúcar. A São Manoel conta 

ainda com Programa de Gestão de Competência 

Operadora de máquina agrícola em Usina Sócia
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e Desempenho, Programa de Preparação para 

Aposentadoria (PPA) e Programa de Bolsa de Es-

tudos com foco em capacitação técnica. [LA11 U]

Na safra 2011/2012, as usinas Batatais e Lins inves-

tiram em ações de desenvolvimento de liderança e 

gestão por meio de iniciativas como treinamentos 

internos, seminários, workshops e, mais especifica-

mente em Lins, a participação dos líderes operacio-

nais no Programa Treinamento de Entressafra. Des-

sas ações  participaram 110 colaboradores das duas 

unidades. As usinas também forneceram apoio fi-

nanceiro para graduação, especialização, pós-gra-

duação e curso de idiomas para 61 colaboradores 

nesse período. Juntas, promoveram programas de 

formação de profissionais (Programa de Trainees), 

desenvolvimento de competências técnicas e com-

portamentais e aprendizado contínuo no trabalho, 

beneficiando um número grande de colaboradores 

do quadro das unidades. O investimento nesse pe-

ríodo foi de aproximadamente R$ 1.500.000,00.

A Usina São José da Estiva desenvolveu o projeto 

Educar Nunca é Tarde, programa de alfabetização 

para quem não teve a oportunidade de frequentar 

a escola na idade recomendada. A ação beneficia 

colaboradores, familiares e pessoas da comunida-

de, que recebem a educação formal num ambiente 

devidamente equipado, com material que privilegia 

a realidade do aluno e facilita o aprendizado. O 

projeto existe desde 1991 e já transformou a reali-

dade de centenas de pessoas, descortinando um 

mundo de novas experiências e aprendizados. 

Além disso, os alunos são estimulados a explorar 

novas ferramentas, via informática, e ver de perto 

os temas estudados, através das viagens educa-

cionais e culturais que realiza. Esse projeto bene-

ficiou 20 pessoas na safra 2011/2012 e teve um 

investimento de R$ 10 mil. 

Na safra 2010/2011, os 51.290 colaboradores das 

usinas receberam 839.950 horas de treinamento, 

uma média de 16,3 horas por colaborador; na safra 

seguinte foram 2.632.319 horas, 56.708 colabora-

dores e uma média de 46,4 horas por colaborador. 

[LA10 U]

Estímulo à requalificação

Desde que foi estabelecido o prazo para a eliminação da queima de cana-de-açúcar (2017), o Proto-
colo Agroambiental do Setor Sucroenergético Paulista tem reduzido os impactos ambientais causados 
pela produção de cana. No âmbito social, porém, ele causa desemprego no campo, devido ao estímu-
lo à mecanização e ao fim do corte manual. 

Em 2010, a UNICA lançou o Programa RenovAção, que congrega diferentes iniciativas para requalifi-
car os cortadores de cana e alocá-los em novas funções. Nas safras 2010/2011 e 2011/2012, 26 Usinas 
Sócias participaram da RenovAção e qualificaram 459 e 454 pessoas, respectivamente, totalizando 
913 trabalhadores requalificados.

Horas de treinamento (horas/pessoa-grupo)

n Safra 2010/2011       
n Safra 2011/2012

 Administração
12,9

12,1

 Gestão
         27,7

18,7

 operacional
17,9

                                        55,9
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Relacionamento com a comunidade

Educação e desenvolvimento 

As ações sociais da Companhia e das

Unidades Sócias buscam desenvolver e

dar suporte à comunidade local

Um dos pilares da Gestão da Sustentabilidade da 

Copersucar é a responsabilidade social. A Compa-

nhia possui uma diretriz estruturada que busca nor-

tear suas ações de cunho social para fomentar o 

desenvolvimento de projetos educacionais e de 

preservação da memória histórico-cultural do país, 

com vistas à transformação social. Alinhada ao ne-

gócio e aos valores da Copersucar, ela estabelece 

atenção às comunidades onde a empresa está pre-

sente, como os municípios de Santos, Guarujá, São 

José do Rio Preto, Ribeirão Preto e nos demais onde 

se localizam as 48 Unidades Produtoras Sócias. 

As ações de responsabilidade social da Copersucar 

acontecem por meio de investimentos diretos (do-

ações) e indiretos (deduções fiscais a partir de leis 

de incentivo). Os principais canais para que a Com-

panhia contribua indiretamente são o Programa de 

Ação Cultural (ProAc), do Estado de São Paulo e o 

Programa de Incentivo ao Esporte (PIE), também 

estadual, além da Lei Rouanet (lei federal de incen-

tivo à cultura). 

Os projetos em que a empresa investe são recebidos 

diretamente dos proponentes ou encaminhados pe-

las Usinas Sócias. Todos os investimentos, de cunho 

social ou educacional, são discutidos e aprovados 

pela Diretoria Executiva.

O departamento de Comunicação incorpora em 

suas atividades o recebimento, avaliação e acom-

panhamento de aportes junto à área fiscal e o de-

senvolvimento dos projetos junto às usinas (ProAc 

e PIE) e aos proponentes quando se trata de proje-

to escolhido e aportado diretamente pela Copersu-

car S.A. (doações, desembolsos, Lei Rouanet e al-

guns casos de ProAc e PIE).  Neste último caso, os 

projetos são acompanhados de perto, com a pre-

sença de um representante da Copersucar nas ati-

vidades principais.  Nos projetos conduzidos pelas 

usinas, o acompanhamento direto é feito pela pró-

pria usina e relatórios são encaminhados à Coper-

sucar. A área tributária auxilia a área de Comunica-

ção no gerenciamento dessas iniciativas. 

No âmbito educacional, o trabalho visa à formação 

das gerações futuras por meio de ações para a for-

mação de crianças e adolescentes, que incluem a 

educação para a sustentabilidade e preparação pro-

fissional. Outro foco é o apoio a projetos voltados 

à preservação do patrimônio histórico brasileiro e 

à formação cultural.  

As usinas são informadas periodicamente sobre 

essas iniciativas, e a Companhia presta contas e 

mostra a efetividade das ações no entorno das Uni-

dades Sócias, da sede e de seus terminais. Também 

é papel da empresa estimular e valorizar as inicia-

tivas desenvolvidas pelas próprias Unidades Produ-

toras Sócias, seguindo o preceito do engajamento 

estabelecido pela Copersucar.

Meta cumprida [EC8 C]

No primeiro Relatório de Sustentabilidade divulga-

do pela Copersucar, relativo à safra 2009/2010, o 

quadro de Compromissos para a Evolução da Sus-

tentabilidade colocava como uma das metas da 

empresa ampliar e sistematizar os investimentos 

em linha com a estratégia de incentivo à educação 

e à preservação cultural da memória nacional. Nas 

duas safras seguintes, a Companhia cumpriu o es-

tabelecido, aprimorando a sistematização para o 

controle dos investimentos realizados e o monito-

ramento das ações e aumentando os valores desti-

nados aos projetos.



Temas materiais para os stakeholders

105Copersucar S.A.

Nas duas últimas safras, os investimentos gerencia-

dos pela Copersucar alcançaram o montante de R$ 

12,2 milhões, incluindo recursos repassados a pro-

jetos sociais por meio do ProAc. 

Das várias iniciativas apoiadas pela Copersucar, a 

principal é o programa SuperAção Jovem, do Insti-

tuto Ayrton Senna (IAS), que recebeu da empresa 

nas duas últimas safras aproximadamente R$ 750 

mil em recursos diretos.

Em março de 2012 a Copersucar iniciou apoio ao 

programa Nadando na Frente, que busca fomentar 

a importância do esporte para o desenvolvimento 

da criança e do adolescente, com recursos do PIE. 

O projeto atenderá, em 2012, cerca de 250 crianças 

carentes na região de Ribeirão Preto.

Nas últimas safras foram promovidos, em outubro, 

concursos voltados aos filhos dos funcionários, in-

serindo o tema sustentabilidade na pauta de rela-

cionamento entre a empresa e as crianças. Na safra 

2010/2011, o concurso BiodiversiArte organizou, em 

São Paulo e em Santos, workshops com conceitos 

sobre a importância e as possibilidades de utiliza-

ção de materiais recicláveis para produção artística. 

A ação premiou as melhores maquetes construídas 

pelas crianças e seus familiares. Todo o material 

escolar e artístico sobressalente foi doado a uma 

instituição educacional.

Já na safra 2011/2012, as crianças de São Paulo fi-

zeram uma visita educativa à Villa Ambiental, no 

Parque Villa Lobos, enquanto as de Santos apren-

deram nos Museus do Mar e Marítimo. Todas elas 

foram convidadas a inscrever um vídeo contando 

como suas famílias passaram a adotar práticas sus-

tentáveis após as lições aprendidas. Os vídeos fo-

ram votados pelos funcionários e os melhores tra-

balhos receberam prêmios.

Residências de funcionários em Usina Sócia
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SuperAção Jovem [EC8 C]

Em 2010, a Copersucar iniciou parceria com o Instituto 

Ayrton Senna, que desenvolve ações para qualificar a 

educação pública. Uma delas é o Programa SuperAção 

Jovem, que desenvolve as competências cognitivas e 

não cognitivas – como o trabalho em time, a colabora-

ção, a comunicação e a resolução de problemas – com 

alunos matriculados na rede pública de ensino do Es-

tado de São Paulo, usando como estratégia o envolvi-

mento dos jovens na solução de problemas reais que 

enfrentam em suas escolas e comunidades. Os profes-

sores também recebem capacitação para que possam 

oferecer práticas de ensino inovadoras no trabalho 

com a leitura (estimulando o gosto e a melhor compre-

ensão leitora) e a matemática (trabalhando o raciocínio 

lógico e resolução de problemas). 

O programa registrou a participação de 5.020 es-

tudantes e capacitou 222 educadores, de 45 escolas 

parceiras situadas em 38 municípios do Estado de 

São Paulo, ainda em 2010. Pelos bons resultados, a 

Companhia aumentou o patrocínio de R$ 300 mil 

para R$ 600 mil na safra 2011/2012. Nesse período, 

participaram da parceria 149 escolas e foram aten-

didos 23 mil alunos. O meio ambiente foi incorpora-

do ao escopo de discussão do programa. Outra no-

vidade foi a divulgação da iniciativa nas redes 

sociais e o início do monitoramento do desenvolvi-

mento de habilidades não cognitivas dos jovens. O 

programa SuperAção Jovem foi destaque no Rela-

tório de Desenvolvimento Humano Brasil 2009/2010 

– Valores e Desenvolvimento Humano, da ONU 

(PNUD), assim como seus parceiros, entre os quais 

está a Copersucar.

Estudante beneficiada pelo programa SuperAção, do Instituto Ayrton Senna
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Preservação do patrimônio

Um dos eixos da responsabilidade social da Coper-

sucar diz respeito à preservação da memória histó-

rico-cultural brasileira. Em 2010, a empresa destinou 

R$ 100 mil para apoio ao projeto de Revitalização 

do Morro de São Bento, espaço turístico localizado 

em Ribeirão Preto, onde a Copersucar mantém seu 

terminal de transbordo. O repasse de recursos acon-

teceu de modo incentivado por meio do ProAc. A 

revitalização incluiu a restauração de esculturas de 

renomados artistas e a realização de um projeto 

paisagístico e de iluminação, concluído em março 

de 2011.

Outras iniciativas

Com sede na avenida mais conhecida de São Paulo, 

a Copersucar contribui para a Associação Paulista 

Viva, organização da sociedade civil que, desde 

2003, desenvolve ações para melhorar a segurança 

na Avenida Paulista. Nas últimas safras, a Compa-

nhia doou à associação R$ 60 mil. 

Em 2010, a empresa ainda patrocinou, por meio da 

Lei Rouanet, a apresentação da Orquestra Sinfônica 

da Cidade de Praga na capital paulista. O montante 

arrecadado com a venda de ingressos foi destinado 

à Associação Autismo e Realidade, que trabalha para 

melhorar a qualidade de vida de pessoas com autis-

mo e de seus familiares. Como uma das patrocina-

doras oficiais da instituição, a Copersucar também 

doou diretamente R$ 18,7 mil. [EC4 C]

Ao reconhecer o importante papel desempenhado 

pelas ONGs em diferentes frentes de atuação, uma 

das iniciativas de fomento às suas atividades é a 

compra de brindes e presentes corporativos que elas 

confeccionam, distribuídos em eventos da empresa. 

Unidades Sócias

Para que as usinas compreendam os impactos eco-

nômicos diretos e indiretos que causam nas suas 

regiões, a maioria realiza visitas in loco e se baseia 

em estudos realizados pela UNICA e órgãos gover-

namentais. Dentre as unidades, as usinas Santa 

Adélia - Jaboticabal e Santa Adélia - Pereira Barre-

to realizam uma entrevista com seus stakeholders, 

que resulta em temas relevantes para a empresa. 

Esses temas norteiam a transparência das ações da 

empresa junto à comunidade de influência, órgãos 

fiscalizadores e governamentais. 

Como impacto positivo, a Usina Santa Adélia consi-

dera a geração de empregos locais e investimentos 

em infraestrutura rodoviária, facilitando a logística 

e promovendo o desenvolvimento econômico das 

Olhar para a região portuária [EC8 C]

Desde 2011, a Copersucar apoia, em escolas públicas de Santos, a realização do Projeto Bom de Nota, 
Bom de Bola, coordenado pela Associação Pró Esporte e Cultura.

A iniciativa, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, visa estimular o desenvol-
vimento escolar por meio de atividades esportivas e já beneficia aproximadamente 500 jovens, de 13 
a 17 anos, matriculados em escolas públicas. O programa teve início no ano letivo de 2012 e recebeu 
da Companhia R$ 334 mil, via Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (PIE). (EC4)

Em dezembro de 2011, a Copersucar patrocinou a Orquestra do Porto de Santos (Opos), por meio da 
Lei Rouanet. O projeto procura dar a jovens talentos acesso ao ensino de música para seguirem car-
reira como músicos profissionais.
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cidades da região, a geração  de oportunidades de 

negócio para micro e pequenas empresas e a arre-

cadação de impostos. Como impacto negativo, po-

de-se citar a diminuição da oferta local de empre-

gos, com o fim das queimadas e a mecanização da 

colheita. [EC9 U]

Em geral, as Unidades Produtoras Sócias compre-

endem seus impactos econômicos indiretos como 

sua relevância na manutenção e prosperidade das 

regiões em que atuam. Sua presença aumenta a 

receita dos municípios por meio da geração de tri-

butos, como o Imposto sobre Circulação de Merca-

dorias e Serviços (ICMS), pago pelas empresas 

fornecedoras de cana e que é recolhido pelo Esta-

do e repassado aos municípios. Já a geração de 

empregos, diretos e indiretos, proporciona distri-

buição de renda, impulsiona o comércio e a pres-

tação de serviços, aumenta o Produto Interno Bru-

to (PIB) local e, portanto, leva desenvolvimento às 

comunidades. As usinas têm uma representativi-

dade muito grande no município onde atuam em 

função da geração de emprego e renda para a 

comunidade. Exemplo disso é a Usina Melhoramen-

tos, a maior empregadora do seu município – Jus-

sara, no Paraná. [EC9 U]

Contudo, a iniciativa de diminuir as queimadas no 

campo para reduzir os impactos ambientais do setor 

exige a mecanização da colheita na cana e, conse-

quentemente, o desemprego no campo. Por isso, a 

fim de combater os impactos sociais, a Usina Santa 

Adélia adota práticas de capacitação e treinamento 

para o trabalhador rural, aumentando suas chances 

de remanejamento interno ou de recolocação no 

mercado. [EC9 U]

As usinas também investem em obras de infraes-

trutura e serviços nas comunidades. Na safra 

2010/2011, o valor total aportado foi de R$ 5,6 mi-

lhões, aumentado para R$ 8,6 milhões na safra 

seguinte. As usinas São Manuel e Santa Lúcia se 

destacaram pelo volume de investimentos: cerca 

de R$ 900 mil cada uma delas. A Usina Santa Lúcia 

possui, em sua sede, uma vila com 73 residências, 

mantida pela unidade e onde moram funcionários 

Orquestra do Porto de Santos (Opos)
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Gestão dos impactos sociais [SO1 U]

Oito usinas possuem programas de monitoramento e engajamento com os moradores. Duas delas 
utilizam o Estudo e Relatório de Impacto Socioambiental (EIA-Rima) como ponto de partida para 
diagnosticar impactos e planejar possíveis ações na comunidade. Outras três usinas veem o EIA-Rima 
como uma referência para fortalecer a interação e comunicação com o entorno.

A Usina São Manoel possui política definida para gerir seus impactos na comunidade de entorno e 
realizar programas de adequação.  Os impactos decorrentes das operações são medidos por meio do 
sistema de gestão integrada dos aspectos ambientais e de segurança ocupacional. Como a usina está 
localizada em área agrícola, não há contato direto com a área urbana do município. Para ter conheci-
mento e intervir em necessidades sociocomunitárias, a empresa mantém uma estrutura que permite 
contatos permanentes com diversos segmentos, diretos ou por meio de representantes de instituições 
e associações. A área monitora os resultados dos impactos – positivos ou negativos – e coleta dados 
que definem a base de programas sociais. 

e seus familiares. A eles são oferecidas áreas de 

lazer, quadra poliesportiva, campo de futebol, qua-

dra de bocha e salão de festas, além de uma igre-

ja, resultado de investimentos da usina nas últimas 

safras. [EC9 U]

Com 64 anos de funcionamento, a Usina Furlan San-

ta Bárbara também disponibiliza em sua sede 140 

moradias, distribuídas em 11 colônias, e fornece 

água e energia elétrica gratuitamente aos cerca de 

530 moradores. No período coberto pelo relatório, 

ela desenvolveu cinco projetos socioambientais, que 

beneficiaram 400 pessoas do município de Santa 

Bárbara d’Oeste. Um deles foi o projeto Na Trilha do 

Verde, Caminhando para o Saber, que ocorreu em 

2100, no dia mundial do meio ambiente, com a par-

ticipação de 121 pessoas, entre elas membros da 

comunidade, funcionários e filhos. A trilha foi coor-

denada pelo departamento de Meio Ambiente da 

usina e realizada na APP – Vale do Comanche, no 

mesmo município. 

A Usina Clealco Clementina disponibilizou no pe-

ríodo do relatório R$ 1,5 milhão para investimento 

em diversas ações: doações a entidades sem fins 

lucrativos, obras de benefícios públicos, eventos 

realizados no município de Clementina e doações 

para viabilizar cursos de qualificação profissional 

para colaboradores da usina e moradores da região.

Na safra 2011/2012, a Usina São Luiz S.A., por meio 

do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte (PIE), 

apoiou o projeto Super Basquete de Ourinhos, idea-

lizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Recre-

ação (Semespor) e pela Associação Centro Esportivo 

de Ourinhos (Aceo). A iniciativa destina-se a melho-

rar a infraestrutura do time adulto de basquete fe-

minino da cidade. O investimento, de R$ 616 mil, 

cobre despesas com transporte, alimentação, esta-

dia, uniformes e bolas durante a Liga de Basquete 

Feminino 2011/2012,na qual se sagrou vice-campeã, 

e o Campeonato Paulista de 2012. [EC8 U]

Por meio da Lei Rouanet, a Usina São Luiz também 

reformou seu centro cultural, no qual aproximada-

mente 300 crianças e adolescentes têm aulas de 

música, informática, dança, entre outras atividades. 

Em julho de 2011, o centro cultural da usina partici-

pou, juntamente com a escola de dança Bailado de 

Ourinhos, da 14ª edição do Gymnaestrada, realizado 

em Lausanne (Suíça) desde 1953 e considerado o 

festival de ginástica não competitiva mais impor-

tante do mundo. Foram enviados 44 participantes, 

entre bailarinos e corpo técnico.
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5.8. Geração de coprodutos

Iniciativas da Copersucar e das Unidades 

Produtoras Sócias formam o conjunto de 

práticas para a correta gestão de resíduos.

Nas Unidades Sócias, o ciclo de produção traz im-

pactos positivos para o meio ambiente, com desta-

que para o próprio biocombustível, que contribui 

para a redução das emissões de gases poluentes, e 

os principais coprodutos gerados, que são reapro-

veitados. O bagaço e a palha da cana-de-açúcar são 

utilizados na produção de eletricidade limpa e re-

novável. Hoje, 100% das 48 unidades são autossu-

ficientes em energia e 17 também comercializam o 

excedente. Quanto à disposição dos coprodutos, 

100% dos não perigosos – torta de filtro, vinhaça, 

cinzas de caldeira e bagaço – são reutilizados. No 

caso da vinhaça (gerada no processo industrial de 

produção do etanol e rica em potássio), da torta de 

filtro (rica em fósforo), e das cinzas de caldeira, to-

das são aplicadas diretamente no solo, para a adu-

bação da lavoura de cana. Nutrientes naturais, es-

ses resíduos substituem os fertilizantes 

industrializados de origem não renovável. O bagaço 

de cana é utilizado na geração de energia térmica, 

elétrica e eventual comercialização do excedente. 

As quantidades geradas estão na tabela abaixo. 

[EN22 U]

No processo de reutilização dos coprodutos, a Usina 

Pitangueiras reduziu em 20% o adubo químico usa-

do nas lavouras. 

Na safra 2011/2012, as usinas passaram a reportar 

a quantidade de embalagens de agrotóxicos utiliza-

das, caracterizadas como resíduo perigoso. Quaren-

ta unidades informaram essa quantidade em peso, 

o que totalizou 197 toneladas.

Os procedimentos que consideram transporte, apli-

cação, segurança dos trabalhadores, armazenagem, 

Insumo unidade
Safra

2010/2011

Safra 

2011/2012

Classificação 

nbR 10004
Destinação Valores médios

Cinza de caldeira t 451.867 474.608 classe 2 B Adubação 463.238 

Torta de filtro t 2.657.266 2.456.867 classe 2 A Adubação 2.557.067 

Vinhaça t 48.153.559 47.677.529 classe 2 A Adubação 47.915.544 

bagaço t 21.294.573 20.575.531 classe 2 B
Queima na 

caldeira/venda
20.935.052 

Quantidade de coprodutos gerados nas Usinas Sócias

Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Insumo  peso (t)
%  em relação ao total

de insumos reutilizados
peso (t)

%  em relação ao total
de insumos reutilizados

Cinza de caldeira 451.867 1 474.608 1

Torta de filtro 2.657.266 5 2.456.867 5

Vinhaça 48.153.559 94 47.677.529 94

Total 51.262.692 100 50.609.005 100

Insumos reutilizados (t) [EN2 U]
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destino final dos resíduos e embalagens vazias, es-

tão implementados pelas Usinas Sócias e seguem 

requerimentos legais. Todas as usinas respondentes 

possuem monitoramento e contam com programas 

de coleta seletiva. [EN22 U]

O Grupo Cocal possui o Plano de Manejo de Agro-

químico, que compreende desde a chegada do pro-

duto na empresa e sua utilização até o destino final. 

A escolha dos produtos é realizada de acordo com 

as necessidades da área em relação a ervas dani-

nhas, respeitando os limites de dosagem estabele-

cidos nos registros dos produtos. As áreas de uso 

são demarcadas com placas informativas, e para 

acesso a esses locais são respeitados os períodos 

de carência de cada produto. O armazenamento dos 

agroquímicos é feito em almoxarifado e sua retira-

da ocorre mediante requisição aprovada pelos ges-

tores da área e de acordo com a necessidade de 

utilização do produto. As embalagens vazias após 

tríplice lavagem são recolhidas em postos tempo-

rários para destinação final.

Uso de agroquímicos

O uso de agroquímicos pelas Unidades Produtoras Sócias se restringe a produtos que possuem re-
gistro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São obedecidos os períodos de carên-
cia de acordo com a especificação de cada um. Todos os produtos são recomendados por meio de 
receituário agronômico, com anotação de responsabilidade técnica de profissional habilitado. O uso 
de equipamentos de proteção individual para o manuseio e aplicação é respeitado, e o depósito das 
substâncias é feito em local separado dos outros insumos e materiais da usina. Os funcionários que 
têm contato direto com tais produtos realizam exames periódicos para prevenir qualquer tipo de 
contaminação. No momento do descarte, as embalagens desses produtos passam por tríplice lavagem 
e retornam ao fabricante, conforme exigência legal.

Utilização de vinhaça para fertirrigação em Usina Sócia
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Gerenciamento no TAC

Os principais investimentos em proteção ambiental 

no TAC corresponderam a R$ 288 mil e incluíram 

iniciativas para a destinação correta de resíduos e 

a operação do sistema de filtros que realiza o des-

poeiramento do açúcar, evitando a emissão de ma-

teriais particulados presentes no produto. Também 

houve gastos no envio de efluentes do TAC para a 

estação de tratamento do Piqueri e o tratamento 

desse material. [EN30 C]

O terminal produz três tipos de resíduos principais: 

os recicláveis (incluindo óleos), efluentes e açúcares 

contaminados, que recebem descarte e/ou destina-

ção correta. Os resíduos líquidos e efluentes do TAC 

são coletados por caixas de contenção e enviados 

à Estação Elevatória de Esgotos do Piqueri, da Com-

panhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp). A coleta e análises do material 

acontecem periodicamente. O TAC utiliza o sistema 

de rede de esgoto da Codesp, companhia que admi-

nistra o porto. [EN22 C]

No caso dos resíduos recicláveis, o sistema de co-

leta seletiva recebe principalmente papel, papelão 

e plástico – materiais em geral usados para cobrir 

as carrocerias dos veículos de transporte de açúcar 

ensacado que chegam ao terminal. A sucata resul-

tante de manutenções em equipamentos do termi-

nal, de obras de construção civil e da substituição 

de correias das transportadoras é armazenada e 

também segue posteriormente para a reciclagem, 

assim como os resíduos perigosos. [EN22 C]

Os óleos acumulados após a manutenção de equi-

pamentos são separados e enviados à central de 

lubrificantes, seguindo depois para uma empresa 

de rerrefinamento. Na safra 2010/2011 foram envia-

dos para tratamento 1.000 litros de óleo. Na safra 

2011/2012, não houve disposição por não haver vo-

lume suficiente para o recolhimento da empresa 

especializada. [EN22 C]

Os óleos, graxas e embalagens contaminados são 

segregados, identificados e depositados na cen-

tral de resíduos para o posterior envio a empresas 

especializadas. Atualmente, o TAC tem armaze-

nados 2 mil quilos de resíduos de óleo contami-

nado, que serão transferidos para local adequado 

quando houver volume suficiente para a remoção. 

[EN22 C]

unidade Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Resíduos não perigosos 

plástico tonelada 10 4

papel tonelada 8 8

Resíduos perigosos

pilhas e baterias tonelada 0,04 0,06

Lâmpadas fluorescentes unidade 1.035 1.320

Óleo lubrificante litros 1.000 0

Sucata metálica tonelada 2 0

Açúcar contaminado por óleo tonelada 16,3 29,5

Graxa tonelada 1,1 1,0

Peso total de resíduos gerados no TAC, por tipo [EN22 C]
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 Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Despoeiramento

Mão de obra 34.320 36.379

Filtros1 112.100 0

Efluentes2   

Análises 1.600 4.258

Tratamento e transporte 32.000 15.386

legislação ambiental   

Utilização de software 3.500 3.500

lâmpadas e pilhas   

Tratamento 2.217 2.500

Reciclagem papel, plástico e papelão   

Locação de caçambas e transporte 6.960 7.500

Açúcar contaminado   

Transporte e tratamento 12.600 7.859

Óleo contaminado e graxas   

Incineração e transporte 5.000 0

Total (R$) 210.297 77.382
  
1. Durante a safra 2011/2012 não houve compras de filtros de mangas ou de cartucho, pois a quantidade adquirida na safra anterior foi suficiente, 

e sua manutenção também colaborou para que os gastos diminuíssem.
2 O aumento de limpeza a seco nos pisos e equipamentos gerou uma menor quantidade de efluentes, refletindo diretamente na quantidade trans-

portada e tratada.  

Gastos ambientais no TAC (R$) [EN30 C]

Outro resíduo monitorado são os açúcares conta-

minados por derramamento de óleo nos cami-

nhões em que são transportados. Assim que a 

contaminação é identificada, o produto é recolhi-

do e encaminhado à central de resíduos. Em se-

guida, é enviado para tratamento e se procede ao 

descarte correto em aterros, como determina o 

Certificado de Autorização de Disposição de Re-

síduos Industriais (Cadri). Nesses casos, a admi-

nistração do TAC notifica a empresa transporta-

dora e a penaliza pelos prejuízos ocasionados: 

perda do produto e custos com o envio do mate-

rial e do tratamento. Na safra 2010/2011, 16,3 to-

neladas de açúcar contaminado com óleo foram 

enviadas para tratamento e posterior descarte. 

Na safra 2010/2012, 29 toneladas de açúcar fica-

ram contaminadas. [EN22 C]

No período de apuração dos dados do relatório, o 

TAC não realizou investimentos significativos em 

proteção ambiental. As despesas que ocorreram 

foram somente em processos operacionais, como 

despoeiramento, tratamento e destinação de 

efluentes, destinação de açúcar e óleo contamina-

do, reciclagem de papel e plástico e gastos em 

software para gestão ambiental.
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Gerenciamento no escritório 

Na sede administrativa, onde as operações não cau-

sam impacto ambiental significativo, a gestão de 

resíduos teve como foco a mobilização de colabora-

dores e funcionários terceirizados em prol do consu-

mo consciente. O esforço se refletiu no número 

maior de comunicados divulgados internamente. O 

trabalho de conscientização é integrado pelas áreas 

de Recursos Humanos, Comunicação Corporativa, 

Compras e Tecnologia da Informação (TI). Foram im-

plementados ainda alguns processos para diminuir 

o consumo de papel e tinta de impressora, como a 

padronização para impressão frente e verso e o con-

trole da quantidade impressa por departamento. 

Outra iniciativa diz respeito à compra de papel reci-

clável feito a partir da fibra da cana-de-açúcar, reali-

zada na safra 2011/2012. Além de estimular e confe-

rir valor à própria cadeia, o material já tem preço 

competitivo no mercado e, portanto, não resultou em 

custos adicionais para a Copersucar.

O escritório gera resíduos perigosos (lâmpadas, pi-

lhas e baterias) e não perigosos (plástico e papel). 

Para papel, tinta para impressoras, pilhas e lâmpa-

das há um programa de reciclagem. Para o reporte 

de resíduos de papel, são quantificados todos os 

tipos de papel gerados no escritório, como sulfite, 

kraft e papel toalha. Não há resíduos destinados a 

compostagem, reutilização, recuperação, incinera-

ção, injeção subterrânea ou armazenagem no local. 

Os resíduos orgânicos (lixos de banheiros) não são 

quantificados e são destinados a aterros sanitários. 

[EN22 C]

Filhos de funcionários da Copersucar em atividade de educação ambiental



Temas materiais para os stakeholders

115Copersucar S.A.

TI verde - reciclagem

Na safra 2011/2012 a Copersucar doou  vários equi-

pamentos de informática (microcomputadores, no-

tebooks, scanners, impressoras, monitores, fax e 

componentes elétricos e eletrônicos) a duas enti-

dades: Comitê de Democratização da Informática, 

ONG brasileira que favorece comunidades de baixa 

renda, e também o Lar São Vicente de Paula, da 

cidade de Santos, que mantém um asilo com 50 

idosos em regime integral, com idades entre 65 e 

97 anos. 

Derramamentos

No período do relatório ocorreu um único derrama-

mento significativo em uma Unidade Produtora Só-

cia. Um rompimento de tubulação subterrânea le-

vou ao derramamento de 1.600 metros cúbicos de 

vinhaça, e o volume ficou restrito na área de cana 

e em uma nascente, que aflorou em 2009 devido à 

ocorrência de grande quantidade de chuva, mas não 

causou danos às APPs próximas. O material foi con-

tido por meio de motobombas e o efluente foi colo-

cado dentro de caminhões-tanque e em reservató-

rios e canais de vinhaça. [EN23 U] 

No transporte dos produtos acabados das usinas 

aos consumidores finais ou terminais de transbordo 

e TAC não houve nenhum derramamento na safra 

2010/2011.  Já na safra seguinte ocorreu um vaza-

mento de etanol em rodovia próxima ao município 

de Limeira, que levou à troca da carga para outra 

carreta. Durante o transbordo houve o vazamento 

de 47,8 m3 de etanol. [EN23 U]

Nas operações do TAC, pode haver derramamentos 

de açúcar nas esteiras transportadoras do cais du-

rante o fluxo de entrada e saída do produto, mas o 

volume é pouco significativo. Nesses casos, a Co-

persucar realiza o recolhimento do produto e o des-

tina como varredura. Para evitar que haja derrama-

mento de açúcar no mar, o terminal segue os 

padrões estabelecidos na ISO 14001. [EN23 U]

unidade Safra 2010/2011 Safra 2011/2012

Resíduos não perigosos 

plástico tonelada 4 4

papel tonelada 48 56

Cartuchos de tinta de impressora unidade 60 90

Materiais perigosos 

pilhas e baterias unidade 540 625

Lâmpadas fluorescentes unidade 600 540

Peso total de resíduos do Escritório Copersucar, por tipo [EN22 C]

Aula sobre reciclagem no programa BiodiversiArte
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6. Declarações

6.1. Declaração do nível de aplicação pela GRI
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6.2. Declaração de verificação independente

 
 

 
 4 fo 1 egaP   NOITACIFITREC SATIREV UAERUB

 
DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE – BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION  

 

INTRODUÇÃO 
O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) foi contratado pela Copersucar S.A. 
(Copersucar) para conduzir uma verificação independente do seu Relatório de 
Sustentabilidade (doravante denominado o Relatório), abrangendo avaliação de conteúdo, 
qualidade e limite do mesmo, referente às safras 2010/2011 e 2011/2012.  As informações 
publicadas no relatório são de inteira responsabilidade da administração da Copersucar. 
Nossa responsabilidade se limitou à verificação independente de acordo com o escopo 
abaixo definido.  

 

ESCOPO DO TRABALHO  

A Copersucar solicitou ao Bureau Veritas Certification que incluísse em seu escopo de 
verificação o seguinte:  

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

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

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

 

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

 Atividades fora do período de avaliação definido;  

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

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

 

METODOLOGIA  
Nosso trabalho foi conduzido de acordo com um protocolo do Bureau Veritas para 
Verificação Independente de Relatórios de Sustentabilidade, baseados nas melhores práticas 
atuais1, abrangendo as seguintes atividades:  

1. Entrevistas com o pessoal envolvido (responsáveis diretos pelo processo e gestores 
envolvidos com desenvolvimento de políticas e decisões estratégicas) na 
elaboração do Relatório;  

2. Análise da evidência documental produzida para o período reportado (abril de 2010 
a março de 2012);  

3. Verificação de dados de desempenho em relação aos princípios que asseguram a 
qualidade das informações, de acordo com a GRI G3; 

 
1 O protocole de avaliação independente do Bureau Veritas é baseado na Norma Internacional de Asseguração de 
Garantia - ISAE 3000 (Assurance Engagements), Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade GRI 
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4. Visitas locais nas seguintes unidades da Copersucar: Terminal Açucareiro 
Copersucar (Santos/SP) e Sede administrativa (São Paulo/SP). 

5. Visitas locais nas seguintes unidades produtoras sócias: Usinas São Manoel (São 
Manuel/SP), Furlan (Santa Bárbara d´Oeste/SP), Santa Lucia (Araras/SP), São José 
ZL (Macatuba/SP), Catanduva (Ariranha/SP) e São Luiz Ourinhos (Ourinhos/SP); 
 

6. Análise das atividades de engajamento com partes interessadas (stakeholders) 
desenvolvidas pela Copersucar; 

7. Avaliação da sistemática utilizada para determinação das questões incluídas no 
Relatório, considerando o contexto da sustentabilidade, o equilíbrio das informações 
publicadas e o Princípio da Materialidade. 

 

As atividades foram planejadas e executadas para fornecer avaliação razoável, em vez de 
avaliação absoluta, oferecendo uma base aceitável para nossas conclusões. 

 

PARECER TÉCNICO 

 

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

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

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

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

 
 A Copersucar contratou um serviço de consulta e engajamento de stakeholders em 2010, 

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

 
 Ao visitar a unidades produtoras sócias e Terminal Açucareiro Copersucar (TAC) 

evidenciamos a utilização de um software para sistematização das informações utilizadas 
para o Relatório. O software direciona e organiza as questões relacionadas aos 
indicadores GRI e temas materiais associados, sendo estruturado por fichas eletrônicas 
de coleta de dados. Ao comparar as fichas das duas safras, evidenciamos melhorias 
significativas na uniformidade e relevância dos dados solicitados; 
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 Constatamos um processo de engajamento de caráter contínuo entre a Copersucar e as 

unidades produtoras sócias, em assuntos relacionados à sustentabilidade. Todavia ainda 
há espaço para melhorias importantes, no sentido de se buscar maior alinhamento 
conceitual e equalização em práticas de sustentabilidade nas usinas; 

 
 A Copersucar apresentou para cada indicador reportado pelas unidades produtoras 

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

 
 A respeito do indicador SO1, que trata de Práticas para avaliar e gerir os impactos sociais 

das operações nas comunidades, a Copersucar demonstra que não houve evolução no 
número de usinas respondentes entre os dois períodos de apuração. Apenas 8 usinas 
informaram como avaliam e gerenciam os impactos sociais nas comunidades; 

 
 Constatamos que o Relatório classifica indicadores com aplicabilidade para o negócio da 

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

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

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 
 
 Reportar de forma mais clara os mecanismos existentes para que trabalhadores façam 

recomendações para o Conselho de Administração a respeito do desenvolvimento 
sustentável da Copersucar; 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

CONCLUSÃO 

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

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

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

 
 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE 

 

O Bureau Veritas Certification é uma empresa independente de serviços profissionais 
especializado na gestão de Qualidade, Saúde, Segurança, Social e de Meio Ambiente com 
mais de 180 anos de experiência em serviços de avaliação independente.  

Nenhum membro da equipe de avaliação possui vínculo comercial com a Copersucar. Nós 
conduzimos esta avaliação de forma independente, entendendo que não houve conflito de 
interesses. 

O Bureau Veritas Certification implantou um Código de Ética em todo o negócio para manter 
altos padrões éticos entre o seu pessoal nas atividades empresariais. 

 
CONTATO 
 
O Bureau Veritas Certification encontra-se à disposição para mais esclarecimentos através 
do site www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp ou telefone (11)5070-9800. 
 
 
 
        São Paulo, junho de 2012 

 

 

 
Alexander Vervuurt 

Auditor-líder Assurance Sustainability Reports (ASR) 

Bureau Veritas Certification – Brasil 
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7. Índice remissivo GRI [3.12]

ITenS De peRFIl, pARâMeTRoS pARA o RelATÓRIo e GoVeRnAnçA

ESTRATéGIA E ANÁLISE

Indicador Descrição Reportado Página/ Resposta Razão de 
Omissão

1.1 Mensagem do Presidente Completo 6, 8, 53, 62 -

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades Completo 6, 8, 62, 63 -

PERFIL ORGANIZACIONAL

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta Razão de 
Omissão

2.1 Nome da organização Completo 20 -

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços Completo 20 -

2.3 Estrutura operacional da organização Completo 21 -

2.4 Localização da sede da organização Completo 21 -

2.5 Países em que a organização opera e em que suas principais 
operações estão localizadas Completo 20 -

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade Completo 20, 23 -

2.7 Mercados atendidos Completo 8, 24, 34 -

2.8 Porte da organização Completo 8, 23, 24, 32 -

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo 
relatório Completo 20, 22, 43 -

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório Completo 53 -

PARâMETROS PARA O RELATÓRIO

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta Razão de 
Omissão

3.1 Período coberto pelo relatório para as informações 
apresentadas Completo 12 -

3.2 Data do relatório anterior mais recente Completo 12 -

3.3 Ciclo de emissão de relatórios Completo 12 -

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao 
relatório ou seu conteúdo Completo 16 -

3.5 Processo para definição do conteúdo do relatório Completo 12, 13, 15 -

3.6 Limite do relatório Completo 13 -

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao 
escopo ou ao limite do relatório Completo 13 -

3.8 Base para a elaboração do relatório Completo 13 -
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3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos Completo

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

-

3.10 Reformulações de informações fornecidas em relatórios 
anteriores Completo

Não houve reformulação de 
informações fornecidas no 
relatório anterior.

-

3.11 Mudanças significativas de escopo, limite ou métodos de 
medição aplicados no relatório Completo 13 -

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no 
relatório Completo 121 -

3.13 Política e prática atual relativa à busca de verificação 
externa para o relatório Completo 12 -

GOVERNANçA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta Razão de 
Omissão

4.1 Estrutura de governança da organização, incluindo comitês 
do alto órgão de governança Completo 43, 44, 45 -

4.2 Presidência do mais alto órgão de governança Completo 43, 47 -

4.3 Membros independentes ou não executivos do mais alto 
órgão de governança Completo 43 -

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações Completo 46, 47 -

4.5 Relação entre remuneração e o desempenho da organização 
(incluindo social e ambiental) Completo 44, 47 -

4.6 Processos para assegurar que conflitos de interesse sejam 
evitados Completo 49 -

4.7 Qualificações dos membros do mais alto órgão de 
governança Completo 44 -

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta e 
princípios internos relevantes Completo 50 -

4.9 Responsabilidades pela implementação das políticas 
econômicas, ambientais e sociais Completo 44, 59, 71 -

4.10 Processos para a autoavaliação do desempenho do
mais alto órgão de governança Completo 44 -

4.11 Explicação de se e como a organização aplica o princípio da 
precaução Completo 48 -

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente Completo 71 -

4.13 Participação em associações e/ou organismos nacionais/ 
internacionais Completo 51, 72 -

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela 
organização Completo 13, 52

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders com os 
quais se engajar Completo 53 -

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders Completo 13, 15 -

4.17 Principais temas e preocupações levantados por meio do 
engajamento dos stakeholders Completo 14, 15, 16 -
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FoRMAS De GeSTão

Dimensão Aspectos Reportado Página/Resposta

EC

Desempenho Econômico Completo 30, 32, 48, 79, 100, 107

Presença no Mercado Completo 98, 99, 100

Impactos Econômicos Indiretos Completo 104, 106, 107, 108, 109

EN

Materiais Completo 91, 110

Energia Completo 81, 82, 83

Água Completo 89, 90

Biodiversidade Completo 85, 86, 88

Emissões, Efluentes e Resíduos Completo 90, 91, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Conformidade Completo 85

Transporte Completo 36, 37

Geral Completo 112, 113

LA

Emprego Completo 96, 97, 98, 100

Reação entre Trabalho e a Governança Completo 96, 98

Saúde e Segurança no Trabalho Completo 73, 74, 77

Treinamento e Educação Completo 102, 103

Diversidade e Igualdade de Oportunidades Completo 98, 99

HR

Processo de compra Completo 92, 93, 94, 95

Não discriminação Completo 92

Liberdade de Associação Completo 92, 95

Trabalho Infantil Completo 92, 93, 94, 95

Trabalho Forçado/ Escravo Completo 92, 93, 94, 95

Direitos Indígenas Completo 95

SO

Comunidade Completo 109

Corrupção Completo 48, 49, 51

Políticas Públicas Completo 52

Concorrência desleal Completo 34

Conformidade Completo 34

PR

Saúde e Segurança do Cliente Completo 66, 67, 68

Rotulagem de Produtos e Serviços Completo 68, 69 

Comunicação e Marketing Completo 35

Privacidade do cliente Completo 68

Compliance Completo 68
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InDICADoReS De DeSeMpenho

DeSeMpenho eConôMICo

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta
Unidades 

Respondentes

DESEMPENHO ECONôMICO

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído Parcial 30, 32 Copersucar 

EC2
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 
devido a mudanças climáticas

Completo

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

Copersucar 

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício Parcial 100
Copersucar e 

TAC

EC4 Ajuda financeira recebida do governo Parcial 107

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

PRESENçA NO MERCADO

EC5
Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao 
salário mínimo local

Completo

 100. São consideradas 
unidades operacionais 
importantes o TAC e o 
escritório central e as Usinas 
Sócias.

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

EC6
Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores 
locais

Parcial 42
Usinas 

Produtoras 
Sócias

IMPACTOS ECONôMICOS INDIRETOS

EC8
Impacto de investimentos em infraestrutura oferecidos para 
benefício público

Completo

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

Copersucar, 
TAC e Usinas 

Sócias

EC9 Descrição de impactos econômicos indiretos significativos Parcial 108, 109
Usinas 

Produtoras 
Sócias

DeSeMpenho AMbIenTAl

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta
Unidades 

Respondentes

MATERIAIS

EN1 Materiais usados por peso ou volume Completo 91
Copersucar e 

TAC

EN2 Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem Completo 110
Usinas 

Produtoras 
Sócias
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ENERGIA

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte primária Completo 81, 83

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária Parcial 81, 83

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

EN5
Energia economizada devido a melhorias em conservação e 
eficiência

Completo 82 TAC

EN6
Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo 
consumo de energia

Parcial 82 TAC

ÁGUA

EN8 Total de água retirada por fonte Completo 89, 90 TAC

EN9
Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de 
água

Parcial 89
Usinas 

Produtoras 
Sócias

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada Completo 89, 90
Usinas 

Produtoras 
Sócias

BIODIVERSIDADE

EN12
Impactos significativos na biodiversidade de atividades, 
produtos e serviços 

Completo 85, 88
Usinas 

Produtoras 
Sócias

EN13 Hábitats protegidos ou restaurados Completo 86
Usinas 

Produtoras 
Sócias

EN14 Estratégias para gestão de impactos na biodiversidade Parcial 85
Usinas 

Produtoras 
Sócias

EMISSõES, EFLUENTES E RESÍDUOS

EN18
Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa 
e as reduções obtidas

Completo 80
Usinas 

Produtoras 
Sócias

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação Completo 90, 91
Copersucar e 

TAC

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição Completo 110, 111, 112, 113, 114, 115

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

EN23 Número e volume total de derramamentos significativos Completo 115
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

CONFORMIDADE

EN28
Valor de multas e número total de sanções resultantes de não 
conformidade com leis

Completo 85 Copersucar
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TRANSPORTE 

EN29
Impactos ambientais referentes a transporte de produtos e de 
trabalhadores

Parcial 36, 37 TAC

GERAL

EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental Completo 112, 113 TAC

DeSeMpenho SoCIAl – pRÁTICAS TRAbAlhISTAS

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta
Unidades 

Respondentes

EMPREGO

LA1
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de 
trabalho e região  

Completo 96, 98

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

LA2
Número total e taxa de rotatividade de empregos, por faixa 
etária, gênero e região 

Parcial 96, 97
Copersucar e 

TAC

LA3
Comparação entre benefícios a empregados de tempo 
integral e temporários

Completo 100
Copersucar e 

TAC

RELAçãO ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANçA

LA4
Número total de empregados abrangidos por acordo de 
negociação coletiva

Completo 96, 98

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

LA5 Descrição de notificações (prazos e procedimentos) Completo 96

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

SAúDE E SEGURANçA NO TRABALHO

LA6
Percentual dos empregados representados em comitês 
formais de segurança e saúde

Completo 73

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

LA7 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos Parcial 73, 77
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

LA8 Programas de educação, prevenção e controle de risco Completo 74

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

LA9
Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos 
formais com sindicatos

Completo 73

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias



Índice Remissivo GRI

127Copersucar S.A.

TREINAMENTO E EDUCAçãO

LA10 Média de horas de treinamento por ano Completo 102, 103

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem 
contínua

Completo 102, 103

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

LA12
Percentual de empregados que recebem análises de 
desempenho

Completo 100
Copersucar e 

TAC

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

LA13
Composição da alta direção e dos conselhos e proporção por 
grupos e gêneros   

Parcial 98, 99
Copersucar e 

TAC

LA14
Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por 
categoria funcional 

Completo 98
Copersucar e 

TAC

DeSeMpenho SoCIAl – DIReIToS huMAnoS

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta
Unidades 

Respondentes

PROCESSO DE COMPRA

HR1
Percentual e número de contratos de investimentos que 
incluam cláusulas de direitos humanos 

Completo 93
Copersucar e 

TAC

HR2
Percentual de empresas contratadas submetidas a avaliações 
referentes a direitos humanos

Completo 94, 95
Copersucar e 

TAC

HR3
Horas de treinamento para empregados em políticas e 
procedimentos relativos a direitos humanos, incluindo 
percentual de empregados treinados

Completo 92
Copersucar e 

TAC

NãO DISCRIMINAçãO

HR4
Número total de casos de discriminação e as medidas 
tomadas

Completo 92
Copersucar e 

TAC

LIBERDADE DE ASSOCIAçãO 

HR5 Política de liberdade de associação e o grau da sua aplicação Completo 92, 95

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

TRABALHO INFANTIL

HR6
Medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho 
infantil

Completo 92, 93, 94, 95

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias
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TRABALHO FORçADO/ ESCRAVO

HR7
Medidas tomadas para contribuir para a erradicação do 
trabalho forçado

Completo 92, 93, 94, 95

Copersucar, 
TAC e Usinas 
Produtoras 

Sócias

DIREITOS INDÍGENAS

HR9
Número total de casos de violação de direitos dos povos 
indígenas e medidas tomadas

Completo 95
Usinas 

Produtoras 
Sócias

DeSeMpenho SoCIAl – SoCIeDADe

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta
Unidades 

Respondentes

COMUNIDADE

SO1
Programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das 
operações nas comunidades

Completo 109
Usinas 

Produtoras 
Sócias

CORRUPçãO

SO2
Unidades submetidas a avaliações de riscos relacionados à 
corrupção

Completo 48
Copersucar e 

TAC

SO3
Percentual de empregados treinados nas políticas e 
procedimentos anticorrupção

Completo 51
Copersucar e 

TAC

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Completo 49
Copersucar e 

TAC

POLÍTICAS PúBLICAS

SO5 Posições quanto a políticas públicas Parcial 52 Copersucar

CONCORRêNCIA DESLEAL

SO7 Número de ações judiciais por concorrência desleal Completo 34 Copersucar

CONFORMIDADE

SO8
Descrição de multas significativas e número total de sanções 
não monetárias 

Completo 34 Copersucar
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DeSeMpenho SoCIAl – ReSponSAbIlIDADe pelo pRoDuTo

Indicador Descrição Reportado Página/Resposta
Unidades 

Respondentes

SAúDE E SEGURANçA DO CLIENTE

PR1
Avaliação de impactos na saúde e segurança durante o ciclo 
de vida de produtos e serviços 

Parcial 66, 68 
Copersucar e 

TAC

PR2
Não conformidades relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços

Completo 67 Copersucar

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIçOS

PR3
Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por 
procedimentos de rotulagem

Parcial 68
Copersucar e 

TAC

PR4
Não conformidades  relacionados à rotulagem de produtos e 
serviços

Completo 68 Copersucar

PR5
Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas

Parcial 69 Copersucar

COMUNICAçãO E MARKETING

PR6 Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários Completo 35 Copersucar

PR7
Casos de não conformidade relacionados à comunicação de 
produtos e serviços

Completo 35 Copersucar

PR8
Reclamações comprovadas relativas à violação de 
privacidade de clientes

Completo 68
Copersucar e 

TAC

COMPLIANCE

PR9
Multas por não conformidade relativas ao fornecimento e uso 
de produtos e serviços

Completo 68 Copersucar
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ABNT-NBR 14.280 – Abreviatura de Norma Brasi-

leira de Cadastro de Acidente do Trabalho – Proce-

dimento e classificação.

APPs (Áreas de Preservação Permanente) – Áreas 

de grande importância ecológica, cobertas ou não 

por vegetação nativa, que têm como função preser-

var os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas.

Biocombustível – Combustível produzido a partir de 

biomassa renovável. É fabricado em escala comercial 

a partir de produtos agrícolas, como cana-de-açúcar.

Biomassa – Do ponto de vista energético, biomassa 

é todo recurso renovável oriundo de matéria orgâ-

nica vegetal ou animal que pode ser usada na pro-

dução de energia.

Bonsucro™ – Abreviatura de Better Sugarcane Ini-

tiative.

BVC – Abreviatura de Bureau Veritas Certification.

CLT – Consolidação das Leis de Trabalho.

CO
2
e – Gás carbônico equivalente (a soma das emis-

sões de todos os gases de efeito estufa convertidas 

em CO
2
).

Coproduto – Material produzido sistematicamente 

durante a fabricação do produto principal, possível 

de reaproveitamento/reciclagem sem colocar em 

risco a saúde ou meio ambiente, e que atendem a 

legislação quando pertinente.  

CPFL – Abreviatura de Companhia Paulista de For-

ça e Luz.

EPIs – Abreviatura de Equipamentos de Proteção 

Individual.

Esalq – Abreviatura de Escola Superior de Agricul-

tura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo.

FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de 

Produto Químico) – Documento que contém infor-

mações diversas sobre um determinado produto 

químico quanto à proteção, à segurança, à saúde e 

ao meio ambiente, com recomendações e medidas 

de proteção e ações em situação de emergência.

GEE (Gases de Efeito Estufa) – Gases que contri-

buem para o efeito estufa, fenômeno natural que 

mantém o planeta aquecido. A alta concentração 

desses gases na atmosfera intensifica o seu efeito, 

causando o aquecimento global.

GRI (Global Reporting Initiative) – Organização não 

governamental internacional, composta de diferen-

tes públicos e especialistas, cuja missão é desenvol-

ver e disseminar globalmente diretrizes para a ela-

boração de relatórios de sustentabilidade, utilizadas 

voluntariamente por empresas do mundo todo.

Materialidade – Princípio para definição de conte-

údo de um relatório de sustentabilidade com base 

nas Diretrizes GRI, segundo o qual se deve conside-

rar a relevância de assuntos e indicadores a serem 

tratados no relatório, de acordo com a visão dos 

stakeholders relacionados à organização relatora. 

As informações do relatório devem cobrir temas e 

indicadores que reflitam impactos econômicos, am-

8. Glossário
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bientais e sociais significativos ou que possam in-

fluenciar as decisões dos stakeholders.

MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) – 

Mecanismo criado pelo Protocolo de Kyoto para 

auxiliar o processo de redução de emissões de ga-

ses do efeito estufa por parte dos países desenvol-

vidos. Os projetos de MDL podem ser baseados em 

fontes renováveis e alternativas de energia, efici-

ência e conservação de energia ou reflorestamento.

NR 31 – Abreviatura de Norma Regulamentadora 

de Segurança e Saúde do Trabalho na Agricultura, 

Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aqui-

cultura do Ministério do Trabalho.

Originação – Termo utilizado pela Copersucar para 

designar a aquisição de produto – açúcar ou etanol 

– de usinas não sócias. 

PCMSO – Sigla de Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional.

PIE –  Abreviatura de Programa de Incentivo ao 

Esporte, do Estado de São Paulo

ProAc – Sigla de Programa de Ação Cultural, do 

Estado de São Paulo

Safra – Período que marca o início da fabricação do 

açúcar e do etanol. Para a Copersucar, o período da 

safra começa em 1º de abril e termina em 31 de 

março do ano seguinte.

SECSP – Sigla de Sindicato dos Comerciários de 

São Paulo. 

Sindogeesp – Sindicato dos Operadores em Apare-

lhos Guindastescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equi-

pamentos Transportadores de Carga dos Portos e 

Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São 

Paulo. 

Stakeholder (parte interessada) – Termo que se 

refere a qualquer pessoa ou entidade que impacta 

ou é impactada pelas atividades de uma organização. 

TAC – Sigla de Terminal Açucareiro Copersucar.

Taxa de gravidade – Tempo computado por milhão 

de horas-homem de exposição ao risco, em deter-

minado período.

TEC – Sigla de Terminal de Estufagem de Contêineres.

Torta de filtro – Subproduto decorrente da filtra-

gem do caldo da cana, na qual as impurezas conti-

das são extraídas e retornam à lavoura na forma de 

adubo orgânico. 

Usinas Originadas – Usinas produtoras que não são 

associadas à Copersucar.

Vinhaça – Líquido derivado da destilação do vinho 

resultante da fermentação do caldo da cana-de-açú-

car ou melaço, durante a produção de etanol.
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Aralco
Aralco S.A. Indústria e Comércio
Santo Antônio do Aracanguá, SP

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

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

Buriti 
Pedra Agroindustrial S.A. 
Buritizal, SP

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

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

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

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

9. Usinas Sócias (Junho 2012)
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Cerradão 
Usina Cerradão Ltda. 
Frutal, MG

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

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

Da Pedra 
Pedra Agroindustrial S.A. 
Serrana, SP

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

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

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

Destilaria Santa Inês
Irmãos Toniello Ltda. 
Sertãozinho, SP
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Furlan - Santa Bárbara 
Usina Açucareira Furlan S.A.
Santa Bárbara d’Oeste, SP

Ipê 
Pedra Agroindustrial S.A. 
Nova Independência, SP

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

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

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

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

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

Ferrari 
Ferrari Agroindústria S.A. 
Pirassununga, SP
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José Bonifácio
Açucareira Virgolino de Oliveira S.A. 
José Bonifácio, SP

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

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

Pioneiros 
Pioneiros Bioenergia S.A. 
Sud Mennucci, SP

Melhoramentos 
Destilarias Melhoramentos S.A. 
Jussara, PR

Pitangueiras 
Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda. 
Pitangueiras, SP

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

Jacarezinho 
Companhia Agrícola Usina Jacarezinho 
Jacarezinho, PR
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Santa Adélia - Pereira Barreto 
Usina Santa Adélia S.A. 
Pereira Barreto, SP

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

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

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

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

São Luiz S.A 
Usina São Luiz S.A. 
Ourinhos, SP

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

Santa Adélia - Jaboticabal 
Usina Santa Adélia S.A. 
Jaboticabal, SP
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Viralcool I - Pitangueiras 
Viralcool Açúcar e Álcool Ltda.
Pitangueiras, SP

Uberaba 
Usina Uberaba S.A. 
Uberaba, MG

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

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

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

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

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

Zilor - São José  
Açucareira Zillo Lorenzetti S.A. 
Macatuba, SP
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Grupo usina Razão Social Cidade

Aralco

ALCOAZUL Alcoazul S.A. Açúcar e Álcool Araçatuba, SP
ARALCO Aralco S.A. Indústria e Comércio Santo Antônio do Aracanguá, SP
FIGUEIRA Figueira Indústria e Comércio S.A. Buritama, SP
GENERALCO Destilaria Generalco S.A. General Salgado, SP

Balbo
SANTO ANTôNIO Usina Santo Antônio S.A. Sertãozinho, SP
SãO FRANCISCO Usina São Francisco S.A. Sertãozinho, SP
UBERABA Usina Uberaba S.A. Uberaba, MG

Batatais Lins
BATATAIS Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool Batatais, SP
LINS Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool Lins, SP

Caçu CAçU Caçu Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool Ltda. Vicentinópolis, GO
Decal – Rio Verde DECAL - RIO VERDE Usina Rio Verde Ltda. Rio Verde, GO
Cerradão CERRADãO Usina Cerradão Ltda. Frutal, MG

Clealco
CLEMENTINA Clealco Açúcar e Álcool S.A. Clementina, SP
QUEIROZ Clealco Açúcar e Álcool S.A. Queiroz, SP

Cocal COCAL I - PARAGUAçU Cocal - Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda. Paraguaçu Paulista, SP
COCAL II - NARANDIBA Cocal - Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda. Narandiba, SP

Ferrari FERRARI Ferrari Agroindústria S.A. Pirassununga, SP
Furlan FURLAN - AVARé Usina Açucareira Furlan S.A. Avaré, SP 

FURLAN – SANTA BÁRBARA Usina Açucareira Furlan S.A. Santa Bárbara d’Oeste, SP
Jacarezinho JACAREZINHO Companhia Agrícola Usina Jacarezinho Jacarezinho, PR
Melhoramentos MELHORAMENTOS Destilarias Melhoramentos S.A. Jussara, PR

Pedra

BURITI Pedra Agroindustrial S.A. Buritizal, SP
IBIRÁ Pedra Agroindustrial S.A. Sta. Rosa do Viterbo, SP
IPê Pedra Agroindustrial S.A. Nova Independência, SP
DA PEDRA Pedra Agroindustrial S.A. Serrana, SP

Pitangueiras PITANGUEIRAS Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda. Pitangueiras, SP

Santa Adélia

SANTA ADéLIA - JABOTICABAL Usina Santa Adélia S.A. Jaboticabal, SP

SANTA ADéLIA - PEREIRA 
BARRETO

Usina Santa Adélia S.A. Pereira Barreto, SP

PIONEIROS Pioneiros Bioenergia S.A. Sud Mennucci, SP
Santa Lúcia SANTA LúCIA Usina Santa Lúcia S.A. Araras, SP
Santa Maria SANTA MARIA J. Pilon S.A - Açúcar e Álcool Cerquilho, SP
São José da Estiva SãO JOSé DA ESTIVA Usina São José da Estiva S.A. Açúcar e Álcool Novo Horizonte, SP
São Luiz S.A. SãO LUIZ S.A. Usina São Luiz S.A. Ourinhos, SP
São Manoel SãO MANOEL Usina Açucareira São Manoel S.A. São Manuel, SP

Titoto Cunali
IPIRANGA - DESCALVADO Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A. Descalvado, SP
IACANGA Usina Iacanga de Açúcar e Álcool S.A. Iacanga, SP
IPIRANGA - MOCOCA Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A. Mococa, SP

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

Viralcool
DESTILARIA SANTA INêS Irmãos Toniello Ltda. Sertãozinho, SP
VIRALCOOL I - PITANGUEIRAS Viralcool Açúcar e Álcool Ltda. Pitangueiras, SP
VIRALCOOL II - CASTILHO Viralcool Açúcar e Álcool Ltda. Castilho, SP

VO - Virgolino
de Oliveira

CATANDUVA Virgolino de Oliveira S.A. Açúcar e Álcool Ariranha, SP
NOSSA SRA. APARECIDA Virgolino de Oliveira S.A. Açúcar e Álcool Itapira, SP
JOSé BONIFÁCIO Açucareira Virgolino de Oliveira S.A. José Bonifácio, SP
MONçõES Açucareira Virgolino de Oliveira S.A. Monções, SP

ZILOR
ZILOR - BARRA GRANDE Usina Barra Grande de Lençóis S.A. Lençóis Paulista, SP
ZILOR – QUATÁ Açucareira Quatá S.A. Quatá, SP
ZILOR - SãO JOSé Açucareira Zillo Lorenzetti S.A. Macatuba, SP
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Conselho de Administração

Luís Roberto Pogetti 
Presidente

Antonio José Zillo
Antonio Eduardo Tonielo

Carlos Dinucci
Carlos Ubiratan Garms
Clésio Antonio Balbo

Geraldo José Carbone
Hermelindo Ruete de Oliveira
José Luciano Duarte Penido

Leopoldo Titoto
Norberto Bellodi

Diretoria

Paulo Roberto de Souza 
Diretor Presidente

Alexandre Mattos Setten
Diretor de Logística

Luís Felipe Schiriak
Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores

Mauricio de Mauro
Diretor de Planejamento

Soren Hoed Jensen
Diretor Comercial

10. Administração - Copersucar S.A. 
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Copersucar S.A.
Avenida Paulista, 287 - 1º, 2º e 3º andares
01311-000 - São Paulo - SP - Brasil
Telefone +55 11 2618-8166 - Fax +55 11 2618-8355

Copersucar Europe B.V.
World Trade Center, 10th Floor,
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
P.O.Box 30210
3001 DE Rotterdam
The Netherlands
Telefone 0031 10 413-5634

Terminal Açucareiro Copersucar - TAC
Av. Cândido Gafree, s/n
Armazéns VI, XI, XVI e XXI - Santos - SP
Telefone +55 13 3226-2100 - Fax +55 13 3226-2147
Terminal de Estufagem de Contêineres - TEC
Rua José de Almeida, 224 - Área B - Jardim Conceiçãozinha
11454-630 - Guarujá - SP

Terminal Multimodal Copersucar I - Ribeirão Preto
Rua Peru, 2400
Distrito Industrial Coronel Quito Junqueira
14075-310 - Ribeirão Preto - SP
Telefone +55 16 3969-2297 / +55 16 3969-2296

Terminal Multimodal Copersucar II – São José do Rio Preto
Rua Silva Jardim, s/n - Estação Ferroviária
15025-065 - Pq. Industrial São José do Rio Preto - SP 

www.copersucar.com.br

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