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

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

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

Mensagem do Conselho  
de Administração

de açúcar para clientes industriais e na 
comercialização de etanol.

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

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

 
Luís Roberto Pogetti 
Presidente do Conselho  
de Administração

Mensagem  
do Presidente

As duas safras compreendidas entre 
2016 e 2018 foram marcadas por grande 
volatilidade nos mercados de açúcar e 
etanol. No último ciclo, os preços do açúcar 
experimentaram um longo período de baixa, 
com quedas superiores a 30%, e o etanol 
recuperou a sua competitividade frente à 
gasolina em decorrência da nova política de 
preços iniciada em julho de 2017 no Brasil. 
Em cenários tão distintos, a Copersucar 
pôde comprovar a eficácia de sua gestão, 
com a necessária prontidão para atender 
os mercados e assegurar o alcance de 
resultados positivos.

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

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

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

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

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

Paulo Roberto de Souza
Presidente Executivo
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As 35 usinas produtoras  
cultivam a cana-de-açúcar 

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

e sustentabilidade  
dos produtos

4,6 milhões 
de toneladas de açúcar produzidas

3,9 bilhões 
de litros de etanol produzidos

A infraestrutura logística  
da Copersucar transporta 

esses produtos por  
diferentes modais  

para levá-los a clientes  
no Brasil e no 

 exterior

5,6 milhões  
de toneladas  

movimentadas em Santos

39%
do etanol transportado  

por dutos

56%
do açúcar transportado 

por ferrovias

+ de 82 mil 
viagens de caminhões 

 na safra 2017-2018

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

alimento natural
BonsucroTM

A Copersucar (desde 
2011) e oito usinas 

produtoras são 
certificadas

Acesso a mercados 
internacionais 

Aderência aos critérios  
norte-americanos, europeus  

e japoneses

As empresas investidas 
impulsionam o alcance 
aos diversos mercados 

e a capacidade 
de integração da 

Copersucar

9,8 bilhões 
de litros de etanol  

movimentados pela Eco-Energy

7,9 milhões  
de toneladas movimentadas 

pela Alvean no Brasil

etanol

85 milhões
de toneladas de cana moídas

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

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

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

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

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

Nosso jeito  
de ser e fazer

Nosso modelo de negócio
1º elo  

Clientes e mercado  
interno e externo

2º elo  
Transporte e  

comercialização

3º elo  
Copersucar S.A.

4º elo  
Usinas

Safra 2017-2018

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

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

etanol
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O propósito  
da Copersucar

Conectar o campo ao mundo provendo 
energia renovável e alimento natural 

para o bem-estar da sociedade

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

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

A estratégia da Copersucar, apoiada em três pilares 
(internacionalização, crescimento e ganhos estruturais),  
foi revisada em 2017, tendo em vista as prioridades para o 
negócio até 2021. 

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

Na rede logística, a Copersucar é responsável desde a 
retirada do açúcar e do etanol nas usinas até a entrega 
dos produtos aos clientes. O transporte é feito por meio 
dos modais rodoviário, ferroviário e marítimo, além do 
etanolduto, que conecta as regiões produtoras aos principais 
centros consumidores. Para isso, dispõe de dois terminais 
multimodais no interior de São Paulo, um terminal portuário 
em Santos e um terminal de combustíveis em Paulínia.

As empresas investidas complementam o modelo de 
atuação, impulsionando o crescimento dos negócios com o 
compartilhamento de investimentos e de riscos. 

Participações  
e joint-ventures

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

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

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

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

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

As alavancas de  
resultado da Copersucar

Fortalecimento 
da presença nos 

principais mercados 
de açúcar no  

mundo

Consolidação da  
oferta e a ampliação  

dos ganhos estruturais 
nos negócios 
relacionados  

ao etanol

Aumento  
da capacidade  

e otimização dos  
ativos logísticos

*Corresponde à participação direta 
de 20,81% somada à participação 
indireta, via Uniduto, de 3,91%
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Governança corporativa
Como acessar  
o Canal Ético

www.copersucar.com.br/etica

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

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

Ética

Na construção do relacionamento com 
seus diferentes públicos, a Copersucar 
tem o compromisso de preservar a 
ética e os valores que norteiam a 
condução dos negócios com integridade 
e transparência. Essas diretrizes estão 
expressas no Código de Conduta e Ética 
nos Negócios, que orienta a atuação 
de todos os colaboradores e da alta 
administração na gestão da companhia.

Em março de 2018, a Copersucar 
capacitou 100% dos colaboradores,  
em todas as suas unidades, em uma 
série de treinamentos para reforçar os 
conceitos e a importância do Código  
de Conduta e Ética. 

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

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

A Copersucar é controlada por  
20 grupos econômicos, que possuem  
35 usinas produtoras e formam seu corpo 
de acionistas. Desde a fundação, em 2008, 
a companhia adota as melhores práticas 
de governança corporativa e conta com 
uma gestão executiva profissional para 
assegurar o retorno do capital investido e o 
crescimento dos negócios de acordo com a 
estratégia definida pelos controladores. A 
companhia possui uma estrutura de gestão 
alinhada às diretrizes do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC).

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

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

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

Formação e  
relacionamento  
com acionistas

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

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

Uma segunda turma do  
programa, com 19 participantes,  
foi aberta na safra 2018-2019.
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Desempenho financeiro

A Copersucar alcançou um faturamento 
líquido consolidado de R$ 28,6 bilhões na 
safra 2017-2018, em linha com as receitas 
do período anterior (R$ 28,3 bilhões).

O lucro líquido apurado pela Copersucar 
foi de R$ 147 milhões na safra 2017-2018 
e de R$ 254 milhões na safra 2016-2017, 
refletindo realidades distintas de mercado.

Ao fim da safra 2017-2018, o 
endividamento líquido, já descontados os 
estoques, foi de R$ 1,5 bilhão, em linha 
com o patamar verificado no ciclo anterior.

Receitas líquidas
(R$ bilhões)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

26,3

28,3
28,6

Lucro líquido para  
controladores (R$ milhões)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

32

254

147

Ativo total  
(R$ bilhões)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

7,6

8,0
8,3

Patrimônio líquido  
(R$ milhões)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

460

633

754

No biênio, a Copersucar investiu um total 
de R$ 522 milhões, montante direcionado 
principalmente para a finalização da aquisição 
da Eco-Energy e a implantação de sua 
estrutura logística nos Estados Unidos, além 
de aportes na Logum, empresa responsável 
pelo sistema de etanoldutos que integra as 
regiões produtoras à plataforma logística de 
combustíveis de Paulínia (SP)

13 RELATÓRIO COPERSUCAR – 2016-201812 



Açúcar

O açúcar da Copersucar chega a clientes 
do mercado brasileiro e do exterior. No 
Brasil, as principais indústrias de alimentos 
e de bebidas são os compradores de açúcar 
branco e bruto atendidos por uma equipe 
comercial própria da companhia.  
No mercado externo, por meio da Alvean, 
nosso açúcar é comercializado em países de 
todos os continentes, tendo como principais 
clientes as refinarias localizadas no Oriente 
Médio, norte da África e na Ásia.

Os volumes comercializados mantiveram  
o patamar de 4,5 milhões de toneladas de 
açúcar em cada uma das safras. Na safra 
2017-2018, o mercado interno absorveu  
1,6 milhão de toneladas, 11% abaixo do 
registrado no ciclo anterior, refletindo  
a retração da economia brasileira. A  
variação foi compensada com o aumento  
de 7,4% no mercado externo, que  
somou 2,9 milhões de toneladas. 

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

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

Comercialização de açúcar 
(milhões de toneladas)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

1,9

2,7

1,8

2,7

1,6

2,9

 Mercado interno
 Mercado externo

Movimentação da Alvean  
no Brasil (milhões de toneladas)*

2015-2016 2016-2017 2017-2018

8,9

7,9
8,6

*Inclui volume fornecido 
pela Copersucar
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Etanol

Ao contrário do mercado de açúcar, 
majoritariamente concentrado nas exportações, 
o etanol destina-se principalmente ao 
abastecimento dos mercados domésticos. 

A Copersucar comercializou na safra  
2017-2018 um total de 4,3 bilhões de litros, 
sendo 17% destinados à exportação. Na safra 
anterior, o volume total atingiu 4,2 bilhões 
de litros, sendo 13% direcionados para os 
mercados internacionais. Parte do etanol é 
comercializada nos Estados Unidos, no  
Japão e na Coreia do Sul, ampliando o  
alcance dos benefícios ambientais 
proporcionados pelo produto nacional. 

No mercado doméstico, a Copersucar 
atende majoritariamente as distribuidoras 
de combustíveis, com a oferta de etanol 
anidro, para ser adicionado à gasolina, e de 
etanol hidratado, vendido diretamente aos 
consumidores nos postos de abastecimento.

Comercialização de etanol  
(bilhões de litros)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

9,2
9,8

5,0

8,8

4,2 4,3

 Copersucar     Eco-Energy 27,5 
bilhões 

de litros 
de etanol 

comercializados 
no biênio

70%

30%

Distribuição das  
vendas de etanol

 Eco-Energy      Copersucar

Nos Estados Unidos, a  
Eco-Energy movimentou  

9,8 bilhões de litros na safra  
2017-2018, 6,5% acima dos  

9,2 bilhões de litros registrados 
no período anterior. A empresa 

é uma subsidiária integral 
da Copersucar e líder na 

comercialização e distribuição de 
biocombustíveis naquele país, 

com cerca de 16% de participação 
no mercado norte-americano 
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Logística

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

Nas últimas duas safras, a Copersucar 
consolidou-se como um importante operador 
logístico para o setor sucroenergético, 
atingindo o objetivo de estruturar o 
segmento como uma unidade de negócio 
própria da companhia e, assim, otimizar a 
utilização de seus ativos como importante 
alavanca de resultado estrutural.

Origem do  
açúcar movimentado
 Usinas produtoras    Originação

 Rodoviário    Ferroviário

Modal logístico*

57%

43%

2016-2017

56%

44%

2017-2018

Logística do açúcar

Logística do etanol

Modal logístico*
 Rodoviário    Duto

59%

41%

2016-2017

61%

39%

2017-2018

Em 2018, a Copersucar  
e a BP Biocombustíveis 

formaram uma joint-venture 
para operar o terminal de 
combustíveis em Paulínia.  

Cada uma das companhias  
tem 50% de controle  

sobre a nova empresa

Destaques nas safras

Viagens de  
caminhões (mil)

Distância percorrida em 
rodovias (milhões de km)

Distância percorrida em 
ferrovias (milhões de km)

58,4

29,9

24,9

62,3

 

32,8

 

25,7

Safra  
2016-2017

Safra  
2017-2018

Destaques nas safras

Viagens de  
caminhões (mil)

Navios de exportação  
e importação

Volume enviado por 
dutos (mil m3)

15,2

33

480

20,5

 

58

 

597

Safra  
2016-2017

Safra  
2017-2018

Capacidade de estocagem da Copersucar*

2,5 milhões 
de toneladas de açúcar

3 bilhões 
de litros de etanol

*Considera a capacidade da Copersucar + usinas produtoras

49%

51%

*Volume movimentado

45%

55%

2016-2017

2017-2018

*Volume movimentado
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Terminais  
eficientes

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

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

2  Terminal Multimodal Copersucar  
(Ribeirão Preto-SP)

3  Terminal de combustíveis  
(Paulínia-SP)

4  Terminal Açucareiro Copersucar  
(Santos-SP)

22  
horas
de economia de tempo, 
aproximadamente

17  
reduções
de riscos para  
a segurança nas 
operações

3.773  
metros
de redução de 
percursos

Copyright © Free Vector Maps.com

1
2

3

4

Melhoria contínua  
nas operações

A Copersucar estruturou, no início de 
2017, o Sistema Integrado de Melhoria 
Contínua (SIM), um programa para 
aumentar a eficiência dos processos e 
fortalecer a cultura de melhoria contínua 
entre os colaboradores. Ainda em 2017, o 
programa passou a ser aplicado também 
junto às usinas produtoras, com a definição 
de indicadores para a melhoria de padrões 
de eficiência e produtividade (leia mais 
na página 30).  Em seu primeiro ano, as 
iniciativas implementadas pelo programa 
no Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), 
em Santos (SP), resultaram em  
ganhos como crescimento da média  
diária de descarga e aumento de  
12,6% na produtividade.

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

Ao longo de 2017 foram realizados  
118 Kaizens, que resultaram em:
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641 
colaboradores

348
terceirizados 

538 
homens103  

mulheres

188 na 
sede

453 nos 
terminais

Pessoas

Os colaboradores da Copersucar são 
capacitados e continuamente preparados para 
aplicarem o conhecimento sempre em busca 
do melhor desempenho nas operações e de 
garantir a sustentação dos pilares estratégicos de 
crescimento. Por meio do Programa de Educação 
Corporativa, a Copersucar organiza treinamentos 
e capacitações para disseminar os conhecimentos 
sobre a cultura organizacional, o modelo de 
negócio e as práticas eficientes de liderança.

Para a formação de um time integrado e 
fortalecido, a Copersucar desenvolve o Programa 
de Gestão de Desempenho, cujo trabalho promove 
a interação entre as equipes e as lideranças.

Programa  
Mobiliza

Na safra 2017-2018, 
a Copersucar iniciou 
o desenvolvimento 
do Programa 
Mobiliza, iniciativa 
que contemplou 
a realização de 
uma Pesquisa de 
Engajamento com 
os colaboradores 
e a construção do 
Plano Corporativo 
de Engajamento – 
conduzido de forma 
institucional e  
também pelos líderes 
das diferentes  
áreas ao longo da 
próxima safra.

Esse projeto 
estabelece cinco 
pilares a serem 
trabalhados pelas 
lideranças com as 
equipes:

• Significado e 
Propósito

• Comunicação 
Efetiva

• Agilidade e 
Colaboração

• Oportunidades de 
Desenvolvimento

• Reconhecimento  
e Recompensa 

Escola de 
Liderança

Escola de 
Cultura

Escola de 
Negócios

Programa  
de Educação  
Corporativa

Todos os profissionais passam por avaliações 
periódicas de desempenho e os que atendem ou 
superam as expectativas podem ser integrados  
ao Programa de Aceleração de Aprendizagem 
(PAA), com capacitações em temáticas 
identificadas como primordiais para as  
estratégias de crescimento.

4,81%
de aumento na força de trabalho 

própria na safra 2017-2018,  
com a primarização das equipes  

que atuam no terminal multimodal 
de São José do Rio Preto (SP)
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Trabalho  
com segurança

A segurança dos colaboradores na condução das operações logísticas 
para a movimentação de açúcar e etanol é prioridade para a gestão 
da Copersucar. Com foco na conscientização dos colaboradores, 
a companhia realizou um amplo trabalho de mapeamento e 
gerenciamento dos riscos operacionais nos terminais logísticos.  
O projeto Operação Segura teve início ainda em 2015, no Terminal 
Açucareiro de Santos (SP), e foi ampliado para as demais unidades.

Pilares e Ações  
da Operação Segura

Atenção

Inspeção 
multidisciplinar 

semanal de 
segurança

Auditoria 
comportamental 

Disseminação  
de boas  
práticas

Elaboração  
do projeto  
Todos pela  
Vida (em 

implementação  
na safra  

2018-2019)

Política  
Corporativa de 

Saúde e Segurança 
Ocupacional (SSO)

Mapeamento dos 
riscos operacionais

Procedimentos

Trabalhar no terminal 
com o cuidado redobrado 
para perceber situações 

que possam afetar a 
segurança na execução 

do trabalho

Seguir os procedimentos 
à risca, pois nenhum 
atalho compensa o 

perigo de se  
machucar

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

informar ao se deparar 
com equipamentos 

danificados

Sexta-Feira  
Segura (TAC)

Diálogos  
Diários de  
Segurança

Campanha  
Operação Segura

Em 2016, a Copersucar desenvolveu 
a campanha de comunicação 
“Operação Segura”, com o objetivo 
de conscientizar os profissionais 
sobre a importância de avaliar os 
riscos e adotar comportamentos e 
medidas para prevenir acidentes nas 
operações. Em 2017, um ano após a 
realização da campanha, uma pesquisa 
realizada com os colaboradores dos 
terminais identificou que: 

avaliam que os 
líderes estão mais 

atuantes em  
relação à 

84,9% 

mudaram atitudes 
e posturas 

relacionadas à

86,5% 

acreditam que 
estão informados 

sobre questões  de 

84,1% 

S
E
G
U
R
A
N
Ç
A

Taxa de frequência  
de acidentes nos 

terminais*

2015-2016 2017-2018

17,66

7,476,86

2016-2017

*Informação corrigida em fevereiro/2019.
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Garantir prontidão ao 
mercado global e a oferta de 
produtos com 
reconhecimento nacional e 
internacional por seus 
sistemas de manejo e 
produção sustentáveis 

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

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

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

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

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

ENERGIA PARA
O CRESCIMENTO

Promover o 
consumo saudável 
do açúcar

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

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

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

Promover a cultura de 
saúde e segurança na 
companhia

Valorizar e 
desenvolver o 
capital humano 

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

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

Garantir a 
transparência 
e ética nas 
relações

ENERGIA
PARA A VIDA

Gestão da  
sustentabilidade

Na Copersucar, a gestão da sustentabilidade 
está apoiada em três pilares – Energia 
para a Vida, Energia para o Crescimento e 
Energia para o Movimento – e é fundamental 
para garantir a geração de valor de forma 
sustentável. A Política de Sustentabilidade 
da companhia estabelece as diretrizes que 
orientam a atuação dos colaboradores e das 
empresas investidas para contribuir com a 
sustentação do modelo de negócio no longo 
prazo e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento 
das comunidades do entorno das operações.

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

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

Priorizar 
soluções 
logísticas 
integradas e de 
menor impacto 
socioambiental 

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

ENERGIA PARA
O MOVIMENTO
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Desempenho socioambiental

A Copersucar realiza a gestão dos impactos 
sociais e ambientais em suas operações e, 
dentro de um contexto abrangente, engaja e 
orienta fornecedores contratados e as usinas 
produtoras para a melhoria de desempenho 
nesses aspectos. O monitoramento de aspectos 
ambientais e sociais relacionados à produção e 
processamento da cana-de-açúcar é realizado 
de maneira contínua por meio de um sistema 
que congrega as informações e permite o 
desenvolvimento de planos de ação com o 
objetivo de disseminar as melhores práticas.

A gestão dos impactos ambientais na 
logística e nos terminais tem como foco o 
acompanhamento e o aumento da eficiência 
para reduzir impactos relacionados a:

• Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
• Emissões fugitivas nos dutos de etanol
• Emissões de particulados na  

movimentação dos produtos
• Ruídos, tráfego e vazamentos de  

produtos nas vias 6,5 milhões 
de quilômetros deixaram de ser 

percorridos em estradas e ferrovias 
devido à utilização do etanolduto

Redução das  
emissões de particulados

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

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

A Copersucar elabora seu 
inventário anual de emissões de 
GEE, de acordo com as diretrizes do 
Programa Brasileiro GHG Protocol, 
para monitorar os impactos 
ambientais de suas atividades. Em 
2017, a companhia registrou aumento 
em suas emissões, pois o escopo de 
atividades e fontes inventariadas 
foi ampliado, incluindo os modais 
ferroviário e marítimo na distribuição 
e transporte downstream e o 
tratamento de efluentes líquidos.  
As emissões de GEE totalizaram 
120,9 mil tCO

2
e em 2017, sendo 98% 

desse total no escopo 3. No ano 
anterior, os três escopos somavam 
28 mil tCO

2
e.

Programa Conecta

O Programa Conecta é o programa de 
investimento social privado da Copersucar.  
Ele teve início em 2015, em Paulínia, foi ampliado 
para Santos no ano seguinte e, em 2018, chegou a 
São José do Rio Preto – municípios do estado de 
São Paulo onde a companhia possui operações.

O programa promove a articulação  
entre o poder público, a iniciativa privada e 
o terceiro setor para oferecer formação em 
empreendedorismo e ações voltadas à valorização 
da cultura, diálogos sobre temas comunitários, 
estímulo ao esporte e promoção da saúde.

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

190 jovens 
formados*

R$ 2,7
milhões 

investidos pela Copersucar*

25 colaboradores 
voluntários*

+ de 6 mil pessoas 
impactadas pelas iniciativas desde 

o início do programa

*Nas safras 2016-2017 e 2017-2018

Números do Conecta
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4

20  Pitangueiras (Pitangueiras-SP)
21  Santa Adélia Jaboticabal (Jaboticabal-SP)
22  Santa Adélia Pereira Barreto (Pereira Barreto-SP)
23  Santa Adélia Pioneiros (Sud Mennucci-SP)
24  Santa Lúcia (Araras-SP)
25  Santa Maria (Cerquilho-SP)
26  São José da Estiva (Novo Horizonte-SP)
27  São Luiz S.A. (Ourinhos-SP)
28  São Manoel (São Manuel-SP)
29  Umoe Bioenergy II (Sandovalina-SP)
30  Viralcool Castilho (Castilho-SP)
31  Viralcool Destilaria Santa Inês (Sertãozinho-SP)
32  Viralcool Pitangueiras (Pitangueiras-SP)
33  Zilor – Barra Grande (Lençóis Paulista-SP)
34  Zilor – Açucareira Quatá (Quatá-SP)
35  Zilor – Açucareira Zillo Lorenzetti (Macatuba-SP)

USINAS PRODUTORAS
1  Grupo Econômico Balbo –  

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

  Usina São Francisco (Sertãozinho-SP)
3  Usina Uberaba (Uberaba-MG)
4  Caçu (Vicentinópolis-GO)
5  Cerradão (Frutal-MG)
6  Cocal Narandiba (Narandiba-SP)
7  Cocal Paraguaçu Paulista (Paraguaçu Paulista-SP)
8  Ferrari (Pirassununga-SP)
9  Furlan Avaré (Avaré-SP)
10  Furlan Santa Bárbara (Santa Barbara D’Oeste-SP)
11  Ipiranga Descalvado (Descalvado-SP)
12  Ipiranga Iacanga (Iacanga-SP)
13  Ipiranga Mococa (Mococa-SP)
14  Jacarezinho (Jacarezinho-PR)
15  Melhoramentos (Jussara-PR)
16  Melhoramentos Nova Londrina (Nova Londrina-PR)
17  Pedra Agroindustrial – Usina Buriti (Buritizal-SP)
18  Pedra Agroindustrial – Usina da Pedra (Serrana-SP)
19  Pedra Agroindustrial – Usina Ipê  

 (Nova Independência-SP)

Usinas produtoras

O compromisso da Copersucar é ser 
o elo entre o campo e a indústria com o 
mercado de açúcar e etanol no Brasil e no 
exterior. Nesse contexto, a estratégia de 
aproximação com as usinas produtoras, 
que são autônomas na definição de suas 
estratégias e condução das operações, 
ganha ainda mais relevância. 

O papel da companhia é o de fazer 
a ponte entre os clientes e as equipes 
técnicas dos produtores, nas diversas 
interfaces de relacionamento, reforçando a 
busca por um modelo produtivo com mais 
sustentabilidade e prontidão para atender 
o mercado, melhor gestão e mitigação dos 
impactos socioambientais. 

No último biênio, a Copersucar 
intensificou as iniciativas de relacionamento 
com as usinas para tratar de temas como o 
planejamento da safra, o cenário de oferta 
e as condições agrícolas, diretrizes de 
sustentabilidade e requisitos de qualidade.

Dentro dessa iniciativa, a Copersucar 
apresentou os níveis de gestão da 
sustentabilidade e o desempenho dos 
produtores em relação aos aspectos 
socioambientais mais relevantes identificados 
para a cadeia de valor do açúcar e do etanol. 
O encontro detalhou as boas práticas 
adotadas pelas usinas, bem como os  
desafios e oportunidades de melhoria.

A Copersucar também disponibilizou, para 
cada usina produtora, o relatório de análise 
da evolução individual da sustentabilidade, 
com destaques e oportunidades de 
desenvolvimento.

Melhoria contínua
Na safra 2017-2018, as usinas produtoras 

e a Copersucar definiram um conjunto de 
indicadores a serem acompanhados durante 
o ano com o objetivo de alcançar padrões 
ainda melhores de eficiência e produtividade. 
Esses indicadores compõem o Sistema 
Integrado de Melhoria Contínua (SIM),  
que é aplicado também nos processos 
internos da Copersucar, para aumentar  
a eficiência e a produtividade.

O SIM avalia  
indicadores  
relacionados a:

Atendimento 

Qualidade

Sustentabilidade 

Eficiência e  
Produtividade

Infraestrutura  
e Processos

5

3

17

22

30

23

19

26

32

20
31

12

21
2

1

18

13

11
8

24

10

25

35

33 28

9

27
14

7

34

629

16

15
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Certificações

BonsucroTM

A certificação Bonsucro™ é uma 
referência mundial em sustentabilidade 
na produção de cana-de-açúcar e seus 
derivados. Ela analisa todo o processo 
da cadeia, os impactos à biodiversidade, 
ao ecossistema, aos direitos humanos 
e trabalhistas, além do cumprimento às 
exigências de produção e da promoção de 
melhorias constantes.

A Copersucar, desde 2011, e oito usinas 
produtoras são certificadas pela Bonsucro. 
A produção certificada corresponde a um 
volume de 11 milhões de toneladas de  
cana-de-açúcar. Em 2015, meses após o 
início de sua operação, a Alvean  
conquistou o certificado.

Requisitos de  
mercado para o etanol

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

Esses e outros padrões 
de mercado atendidos 

pela Copersucar e 
pelas usinas sócias são 

ferramentas importantes 
para oferecer garantias, 

aos clientes, da 
comprovação de origem 

e da rastreabilidade 
dos produtos 

comercializados, com 
a adoção de boas 

práticas ambientais e 
sociais desde o cultivo 
da cana-de-açúcar até 

a transformação da 
matéria-prima

Certificações e requisitos 
de mercado

Certificação ISO 22000 – Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos

Certificação FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000

Kosher

Bonsucro™

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

METI (Japão)

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

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)

9

6

12

8

33

27

11

8

 
Total de usinas que 
atendem ao padrão
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Sobre esta publicação

Esta é a versão executiva do Relatório 
de Sustentabilidade da Copersucar S.A., 
abrangendo as safras 2016-2017 e  
2017-2018. O objetivo da publicação é 
informar, a todos os públicos interessados, 
a maneira como a companhia gera valor 
de forma sustentável na cadeia do açúcar 
e do etanol, alinhada ao seu propósito 
de conectar o campo ao mundo e prover 
energia renovável e alimento natural  
para o bem-estar da sociedade.

O Relatório da Copersucar completo 
está disponível no site da companhia, 
em formato digital e PDF. Nessas 
versões, a companhia detalha com maior 
profundidade a governança e a gestão 
sobre os impactos ambientais, sociais e 
ambientais de seu negócio.

Com uma visão abrangente de seu 
modelo de negócio, a Copersucar entende 
que os impactos e benefícios sustentáveis 
do açúcar e do etanol estendem-se para 

as operações no campo, realizadas pelas 
usinas sócias que atuam em sua cadeia 
de valor. Por isso, o Relatório também 
apresenta indicadores de desempenho 
relacionados à operação agrícola, sobre a 
qual a companhia não possui ingerência.

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

COPERSUCAR S.A.
Avenida Paulista, 287  
1º, 2º e 3º andares
São Paulo/SP
+55 11 2618 8166
+55 11 2618 8355

TERMINAL AÇUCAREIRO 
COPERSUCAR - TAC
Av. Cândido Gafree, s/n  
Armazéns VI, XI, XVI e XXI
Santos/SP
+55 13 3226 2100
tac@copersucar.com.br

TERMINAL MULTIMODAL 
COPERSUCAR - RIBEIRÃO PRETO
Rua Peru, 2.400  
Distrito Industrial Coronel  
Quito Junqueira
Ribeirão Preto/SP
+55 16 3628 2162

TERMINAL MULTIMODAL 
COPERSUCAR - SÃO JOSÉ  
DO RIO PRETO
Rua Siqueira Campos, 1.000 - Centro 
São José do Rio Preto/SP
+55 17 3212 1038
+55 17 3212 1231

Conselho de Administração
Luís Roberto Pogetti (Presidente)
Antonio Eduardo Tonielo
Antonio José Zillo
Carlos Dinucci
Carlos Ubiratan Garms
Clésio Antonio Balbo
Geraldo José Carbone  
(membro independente)
José Luciano Duarte Penido  
(membro independente)
Luiz Roberto Kaysel Cruz
Norberto Bellodi
Sandro Henrique Sarria Cabreira

Diretoria Executiva
Paulo Roberto de Souza | Presidente  
e Diretor Interino de Logística

Pedro Paranhos | Diretor Comercial  
e de Planejamento

Tomás Manzano | Diretor de Estratégia, 
Participações e Relações com Usinas

Augusto Durand | Diretor de Administração, 
Finanças e de Relações com Investidores

André Camargo | Diretor de Gente e Gestão

Julio Boada | Diretor Jurídico e de Governança

RELATÓRIO COPERSUCAR 2016-2018

Conselho Editorial
Diretoria de Gente e Gestão
André Camargo

Gerência de Sustentabilidade
Monica Jaén e Dorothee Luisa Polzer

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

Consultoria GRI, Coordenação 
Editorial e Design
usina82

Imagens
Ricardo Rollo, Ricardo Teles  
e acervo Copersucar

Dúvidas,  
comentários  
e sugestões?

sustentabilidade@ 
copersucar.com.br
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